
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 23. kolovoza 2021. 

godine u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 19,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Maružin, Diego Antončić, Ivica Pokrajac, Mihael Sošić 

Odsutni: Suzana Aflić – opravdala se 

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

Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 02. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 8 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,  

2. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

3. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

6. Odluka o o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela, 

7. Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje, 

8. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi, 

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

cestama na području Općine Kanfanar, 

11. Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kanfanar: 

A)  Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i druge opće akte, 

B)  Odluka o imenovanju Komisije za proračun, financije i gospodarstvo, 

C)  Odluka o imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe građana, 

D)  Odluka o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti, 

E)  Odluka o imenovanju Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb, 

F)  Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu općinskih nagrada i priznanja 

12. Razno. 

 

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

 

Nakon što je predsjedavajuća pročitala tekst svečane prisege Mihael Sošić je prisegnuo i 

potpisao prisegu, budući da je opravdano izostao sa protekle konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Općine Kanfanar., 

Predsjedavajuća dala je riječ Načelniku Općine Kanfanar da podnese Izvješće o radu u 

proteklom razdoblju: 

- Načelnik je upoznao vijećnike da će na početku svake sjednice Općinskog vijeća 

Općine Kanfanar podnijeti izvješće o radu u proteklom razdoblju, 

- Komunalni radovi na uređenju Trga na placi su dovršeni, ali nisu u potpunosti 

zgotovljeni – ostaje za završiti uređenje ulice kod trga te parkiralište, 



- Pri kraju su radovi na uređenju biciklističko pješačke staze – pruge Kanfanar – Rovinj 

na kojoj će se još postaviti prepreke za zaštitu sudionika u prometu, 

- Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete koji su odvijeni na području Kanfanara, Burići, 

Marići , Maružini, Barat, Draguzeti, Brajkovići, Putini, Šorići su dovršeni, 

- U funkciji je i punionica za električne bicikle na placi, 

- Održano je nekoliko manifestacija: Dvigrad Festival, 31. Jakovlja – smotra istarskih 

volova na sajmištu, na Pinkolici 

- Održan je dječji ljetni kamp u Colonama koji je ove godine održan sa rekordnim 

brojem djece – 75 polaznika, 

- Ugostilo se djecu iz Rešetari koji su boravili u ljetnom kampu Colonama, 

- Održana je škola plivanja sa 82 polaznika, 

- Tradicionalno se nagradilo učenike za 5,00 prosjek u OŠ Petra Studenca 

- Te se krenulo u pripremu nove školske godine sufinanciranjem radnih bilježnica i 

školskog pribora učenicima OŠ Petra Studenca, 

- Dana je suglasnost dječjem vrtiću u Kanfanaru za otvaranjem treće odgojne skupine 

pa se time zadovoljilo sve potrebe za vrtić, 

- Općina je dužna u roku od 90 dana od stupanja na dužnost načelnika donijeti 

Provedbeni programa Općine Kanfanar 2021-2025. Program će prije usvajanja biti 

prezentiran na Općinskom vijeću 

- Planira se postavljanje opreme za smirivanje prometa na četiri lokacije na području 

Općine Kanfanar i to u Kanfanaru, Burićima i Marićima. 

 

Vijećnička pitanja 

Diego Antončić pitao je objašnjenje o radovima na uređenju place u Kanfanaru te planovima 

oko smirivanja prometa na području Općine. 

Načelnik je odgovorio da će se u drugoj fazi koja kreće krajem devetog mjeseca urediti cijeli 

prostor od place do dijela ulice Franje Glavinića na način da ne bude divlje parkiranje. 

Opremu za smirivanje prometa postaviti će se u Kanfanaru u Ulici 16. rujna i Jurja Dobrile te 

u Marići – prema Svetvinčentu te u Burići – stanari iskazali interes. 

 

 Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.2. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 



Ad.3. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koji se odnosi na to da umjesto 

dosadašnjeg jednog potpredsjednika općinskog vijeća ovom izmjenom imamo dva 

potpredsjednika općinskog vijeća Općine Kanfanar, jednog iz reda pozicije i jednog iz reda 

opozicije. Predlaže Vijeću da prihvati Odluku u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Statutarna Odluka 

O izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar 

Ad. 5. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koji se odnosi na to da sukladno 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općina 

Kanfanar sada ima devet članova predstavničkog tijela, promjene u konstituiranju sjednice 

koju sada saziva Pročelnik JUO te sam proces konstituiranja. Predlaže Vijeću da prihvati 

Odluku u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

O izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

Ad.6. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koji se odnosi na to da sukladno 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mijenjaju se 

naknade za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar, odnosno smanjuju se na 750,00 

kuna, jer na godišnjoj razini ne smije prelaziti 9.000,00 kn, a za potpredsjednike 7.200,00 

kuna. Predlaže Vijeću da prihvati Odluku u navedenom obliku. 

Predsjedavajuća 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.7. Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koji se odnosi na to da se povećavaju cijene 

naknade za dodjelu grobnih mjesta i grobnica na trajno korištenje na svim grobljima u Općini 

zbog nadograđivanja i uređivanja dodatnih grobnih mjesta. Tim naknadama i dalje Općina 

ostaje među najjeftinijim na ovom području. Također predlaže nadopunu članka 5. ove 

Odluke na način da se ova Odluka primjenjuje od 01. listopada 2021. godine.  Predlaže Vijeću 

da prihvati Odluku u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

O visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje 

Ad.8. Odluka o otuđenju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar, 

Pročelnik je obrazložio da je predmet otuđenja nekretnina označena kao k.č. 2693 k.o. 

Kanfanar u površini 607 m2, po početnoj cijeni od 21.200,00 kuna. 

 Predlaže donošenje Odluke u navedenom obliku. 

Predsjedavajuća 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 

Ad.9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi 

Pročelnik  je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u 

navedenom obliku. 

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

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

O ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi 

 

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

cestama na području Općine Kanfanar, 

Pročelnik  je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u 

navedenom obliku. 

Nakon iznjetog predsjedavajuća 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 imenovanju radnih tijela Općine Kanfanar, 

Načelnik upoznaje Vijeće da se izbor članova u odbore i radna tijela Vijeća odlučio na  

osnovu broja članova sve tri stranke koje participiraju u Općinskom vijeću. Ovo su usuglašeni 

prijedlozi svih triju stranaka. 

A) U Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte predlaže se: 

1. Mihael Sošić – predsjednik 

2. Eni Rabar – članica 

3. Suzana Aflić – članica  

 

B) U Komisiju za proračun, financije i gospodarstvo u slijedećem sastavu: 

 

1. Sebastijan Marić – predsjednik 

2. Eni Rabar – članica 

3. Diego Antončić – član 

 

 

C) Komisija za predstavke i pritužbe građana u slijedećem sastavu: 

1. Patricija Radetić – predsjednica 

2. Matija Tanković – član 

3. Karin Matuhanca – članica 

 

D) Komisija za društvene djelatnosti u slijedećem sastavu: 

 

1. Marko Jelenić – predsjednik 

2. Sebastijan Marić – član 

3. Sandra Orbanić – članica 

4. David Meden – član 

5. Carla Modesto – članica  

 

E) Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb u slijedećem sastavu: 

 

1. Rino Čekić – predsjednik 

2. Aliče Jelenić – član 

3. Patricia Šen – član 

 

 



F) Komisija za dodjelu općinskih  nagrada i priznanja u slijedećem sastavu: 

 

1. Zoran Černja – predsjednik 

2. Rino Čekić – član 

3. Josipa Marić – članica 

 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donose odluke od točke A do F. 

  

Ad. 12. Razno. 

 Načelnik je predložio općinskom vijeću Općine Kanfanar da se povodom 

obilježavanja 30. obljetnice osnivanja 119. brigade Hrvatske vojske postavi u Parku kod 

glavnog kanfanarskog trga spomen obilježje pripadnicima 119. brigade Hrvatske vojske i 

hrvatskim braniteljima. Time bi se prvi puta dobilo mjesto za obilježavanje blagdana 

suvremene povijesti. Predlaže vijeću da prihvati ovakvu inicijativu. 

 Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali Diego Antončić i 

Načelnik. Glasovanjem se „jednoglasno“ usvaja prijedlog. 

Sjednica završava u 21,15 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

 


