IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 27. rujna 2021. godine
u Domu mladih u Kanfanaru.
Započeto: 19,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin, Diego
Antončić, Suzana Aflić, Ivica Pokrajac, Mihael Sošić, Sebastijan Marić
Odsutni: Diego Antončić – opravdao se
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor
Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 04. 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 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar:
A) Odluka o dodjeli Nagrade Općine Kanfanar
B) Odluka o dodjeli Plakete Općine Kanfanar
C) Odluka o dodjeli Male Plakete Općine Kanfanar,
3. Odluka o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnina,
4. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Kanfanar za 2021.
6. Razno.
Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Predsjedavajuća prelazi na vijećnička pitanja ali budući da se nitko ne javlja za riječ
pristupa se točkama dnevnog reda.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.2. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar:
A) Odluka o dodjeli Nagrade Općine Kanfanar
B) Odluka o dodjeli Plakete Općine Kanfanar
C) Odluka o dodjeli Male Plakete Općine Kanfanar
Načelnik je upoznao Vijeće da je raspisan javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja Općine
Kanfanar, a s obzirom na nadolazeći Dan Općine Kanfanar. U tom postupku zaprimljena su
dva prijedloga. Prvi prijedlog dostavila je vijećnica Ivana Maružin u svoje ime i u ime

vijećnika HSLS – a da se dodjeli Nagrada Općine Kanfanar dr. Vilimu Kremeniću, a s obzirom
na njegov dugogodišnji rad i veliki doprinos našoj zajednici, te da se Plaketu Općine Kanfanar
dodjeli 2. bojnoj 119. brigadi Hrvatske vojske, povodom obilježavanja 30. godina od osnutka
119. brigade Hrvatske vojske koja je okupljala mnogobrojne branitelje s područja Rovinjštine,
pa tako i Općine Kanfanar.
Drugi prijedlog dostavio je vijećnik Ivica Pokrajac, odnosno općinska podružnica IDS – a
Kanfanar da se Nagradu Općine Kanfanar dodjeli dr. Vilimu Kremeniću i med. Sestri Suzani
Pokrajac za dugogodišnji i predan rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te odgovoran i
savjestan odnos prema pacijentima.
Sastala se Komisija za dodjelu nagrada i priznanja Općine Kanfanar u sastavu: Zoran Černja,
Rino Čekić i Josipa Marić te dala prijedloge da se Nagrada Općine Kanfanar dodijeli dr.
Vilimu Kremeniću, Plaketa Općine Kanfanar 2. bojni 119. brigade HV, te Malu Plaketu
Općine Kanfanar da se dodjeli Suzani Pokrajac. Načelnik u potpunosti podržava prijedloge
Komisije i predlaže da se usvoji u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o dodjeli Nagrada Općine Kanfanar dr. Vilimu Kremeniću
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o dodjeli Plakete Općine Kanfanar 2. bojni 119. brigade Hrvatske vojske
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o dodjeli Mala Plakete Općine Kanfanar Suzani Pokrajac
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
Općina Kanfanar dodijeliti će novčanu nagradu u iznosu od 7.500,00 kuna dr. Vilimu
Kremeniću za osobite uspjehe u radu, unapređenju zdravstva i zdravstvene zaštite te doprinos
razvoju i boljitku Općine Kanfanar.
Ad. 3. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina,
Pročelnik je upoznao vijećnike da je na javni natječaj za prodaju nekretnina pristigla jedna
ponuda. Ponudu je dostavio Bruno Marić Burići 32, 52352 Kanfanar, OIB: 00942482537,

za kupnju nekretnine k.č. 2693 u površini od 607, upisane u z.k.ul. 1196 u k.o. Kanfanar,
po cijeni od 21.212,12 kuna.
Pročelnik predlaže da se prihvati odluka 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 prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnine
Ad.4. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom je predmet otuđenja k.č. 2610/18 u
površini od 418 m2, upisana u z.k.ul. 1442 u k.o. Sošići po početnoj cijeni od 128.000,00 kn,
k.č. 1247 u površini od 381 m2, upisana u z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar po početnoj cijeni od
139.000,00 kn, k.č. 1503/2 u površini od 931 m2, upisana u z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar po
početnoj cijeni od 328.000,00 kn, k.č. 4488 u površini od 160 m2 i k.č. 363/2 Z u površini od 67
m2, obje upisane u z.k.ul. 1196 u k.o. Kanfanar, po početnoj cijeni od 47.800,00 kn , te k.č.
4108/1 u površini od 716 m2 upisana u z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar za koje će se raspisati javni
natječaj.
Predlaže Vijeću 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. 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik predlaže prijedlog Odluke i to kako slijedi:
HSLS – 9.375,00 kuna
IDS – 3.975,00 kuna,
HDZ – 2.250,00 kuna.
Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se glasovanju.
Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna
Općine Kanfanar za 2021. godinu

Sjednica završava u 20,20 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednica Općinskog vijeća:
Ivana Maružin

