
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 10. rujna 2021. godine 

u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 19,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin, Diego 

Antončić, Suzana Aflić, Ivica Pokrajac, Mihael Sošić 

Odsutni: Sebastijan Marić – opravdao se 

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

Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 03. 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 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,  

2. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća, 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godine, 

4. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa za formiranje nerazvrstane ceste u 

naselju Kurili, 

5. Razno. 

 

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

 

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

proteklom razdoblju: 

- Povodom 30. obljetnice 119. brigade Hrvatske vojske u parku se otkrilo spomen 

obilježje gdje se zajedno s Udrugom dragovoljaca i veterana domovinskog rata , 

predstavnicima grada Rovinja, Bala i Žminja, te članova 119. brigade HV obilježilo 

sjećanje na 119. brigadu Hrvatske vojske  

- Donesena je odluka o sufinanciranju troškova prijevoza srednjoškolaca s područja 

općine Kanfanar, 

- Donesena je odluka o sufinanciranju opskrbnine za srednjoškolce u učeničkim 

domovima, 

- Održana je radionica EU fondova na kojima se upoznalo male poduzetnike s 

povlačenjem novca iz EU fondova, 

- U nedjelju biti će na placi u Kanfanaru upriličen prvi Dvigrad blues Festival koji je 

organiziran zajedno s udrugom Gustafi uz suglasnost s Stožerom IŽ. 

Vijećnička pitanja 

 Diego Antončić pozdravlja otkrivanje spomen obilježja 119. brigadi Hrvatske vojske, 

pozdravlja organizaciju radionica o EU fondova koja je održana u prostorijama Doma mladih 

te je postavio pitanje što predstavlja novo postavljena tabela u blizini place? 



 Predsjedavajuća je odgovorila da  tabla predstavlja biciklističke i pješačke staze s 

područja Općine te da je postavljena u sklopu projekta kojeg je TZO – u  Kanfanar financirala 

Istarska županija. 

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

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad. 2. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar,  

 

 

Predsjedavajuća poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu prijedloge za izbor dva 

potpredsjednika Općinskog vijeća. Prijedlog je dostavljen od pet vijećnika da se za 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabere Marko Jelenić, te od tri vijećnika 

da se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabere Diego Antončić.  

Predsjedavajuća čita Izvješće Odbora za izbor i imenovanje koji sadrži podatke da su 

prijedlozi podnijeti u skladu s Poslovnikom te da  ispunjavaju  predloženi kandidati uvjete po 

Poslovniku. U Izvješću čita da je za 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

zaprimljen jedan prijedlog kojeg su podnijeli vijećnici: Marko Jelenić, Ivana Maružin, Eni 

Rabar, Karin Matuhanca, Diego Antončić, i kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća 

predlaže Marko Jelenić. Također je izvijestila da je za 2. potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kanfanar zaprimljen jedan prijedlog kojeg su podnijeli slijedeći vijećnici: Ivana 

Maružin, Diego Antončić, Mihael Sošić, i kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća 

predlaže Diego Antončić. 

 Prijedlozi su podnijeti u skladu s člankom 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

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

Poslovnika. 

 Nakon podnijetog Izvješća predsjedavajuća poziva na glasovanje za izbor 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar.  

Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabire se  

Marko Jelenić iz Kanfanara, Dvigradska 16 

 Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabire se  

Diego Antončić iz Kanfanara, Dvigradska 6 

 

 

 

 



Ad.3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine 

Kanfanar za 2021. godinu. Plan Proračuna za 2021. godinu iznosi 12.191.000,00 kuna. U 

prvih šest mjeseci ostvareno je gotovo 43% tekućih prihoda za 2021. godinu odnosno 

5.227.809,75 kuna što je solidan postotak za prvu polovinu godine. Porez na dohodak 

ostvaren je 20% više nego protekle godine što znači visoku razinu zaposlenosti na našem 

području. Prema korisnicima proračuna izvršene su sve isplate koje su planirane u prvoj 

polovici godine, te je isplaćeno cijeli niz projekata što govori o likvidnosti te odgovornom 

ponašanju. Poziva vijećnike da prihvate polugodišnji izvještaj izvršenja Proračuna za 2021. 

godinu u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu 

 

 

Ad.4. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa za formiranje nerazvrstane ceste u 

naselju Kurili, 

 Načelnik je obrazložio prijedlog da se zemljište koje je predmet rasprave dijelom 

nalazi uz cestu, a dio se predviđa koristiti kao okućnica. Županijski ured odobrio je formiranje 

čestice te poziva vijećnike da prihvate navedenu Odluku. 

 Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnik Diego 

Antončić i Načelnik. Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ 

donosi 

ODLUKA 

o rješavanju imovinsko pravnih odnosa za formiranje 

nerazvrstane ceste u naselju Kurili 

 

Ad.5. Razno.  

Načelnik je upoznao vijećnike da se približava obilježavanje Dana Općine 30. rujna te 

će do tada biti još jedna radna sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar. 

 

Sjednica završava u 20,20 sati. 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

 


