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Prijedlog za izbor predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća može
podnijeti radno tijelo Općinskog vijeća
nadležno za izbor i imenovanja, kao i najmanje
1/3 članova Općinskog vijeća.

36.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine RH", broj NN 33/01,60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20), članka 33. Statuta Općine Kanfanar
(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj:
02/09, 03/13. i 01/21.) i članka 45.Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (,,Službeni
glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09)
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na svojoj
sjednici održanoj
23. kolovoza 2021. godine, donijelo je

Prijedlog za razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća mogu
podnijeti najmanje 1/3 članova Općinskog
vijeća.
Članak 2.
Članak 37. mijenja se i glasi:
Predsjednik
i
potpredsjednici
Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i
za to ne primaju plaću.
Predsjednik
i
potpredsjednici
Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za
rad u skladu s posebnom odlukom Općinskog
vijeća.

STATUTARNU ODLUKU

Ostala prava i dužnosti predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se
Poslovnikom Općinskog vijeća.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
OPĆINE KANFANAR

Članak 3.

(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj:
02/09, 03/13 i 01/21.)

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju
na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Kanfanar”.

Članak 1.
REPUBLIKA HRVATSKA
U Statutu Općine Kanfanar (,,Službeni
glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09, 03/13
i 01/21.) članak 35. mijenja se i glasi:

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR

Općinsko vijeće ima predsjednika i
dva potpredsjednika koje bira većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda
svojih članova na način utvrđenPoslovnikom
Općinskog vijeća.

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/21-01/46
Urbroj: 2171/03-01-21-1
2

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog
vijeća saziva pročelnik upravnog tijela
nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili
službenik kojeg on ovlasti.

Kanfanar, 23. kolovoza 2021.

U slučaju da pročelnik upravnog tijela
nadležnog za poslove predstavničkog tijela
nije imenovan, a nije imenovan ni službenik
ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika,
konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba
koju on ovlasti.«.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.

37.

Članak 2.
U članku 4. riječ „četiri“ zamjenjuje
se riječju i brojem “tri (3)”
Na temelju članka 33. i 35. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01.,
129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni
tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19 i
144/20.), članka 33. Statuta Općine Kanfanar
(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj:
02/09, 03/13 i 1/21.), Općinsko vijeće Općine
Kanfanar je dana 23. kolovoza 2021. godine
donijelo slijedeću

Članak 3.
U članku 6. stavaku 2. riječi
„privremenog predsjednika“ zamjenjuju se s
riječju „predsjedatelja“ i riječ “četiri”
zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)”

Članak 4.
U članku 8. stavaku 1. riječi
„privremenim predsjednikom“ zamjenjuju se
s riječju „predsjedateljem“ i stavaku 2. riječi
„privremeni predsjednik“ zamjenjuju se s
riječju „predsjedatelj“.

ODLUKU
O izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Kanfanar

Članak 5.
Članak 1.
Članak 13. mjenja se i glasi:

U Poslovniku Općinskog vijeća
Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine
Kanfanar” broj 07/09 i 03/13) u članku 2.
stavak 1. mjenja se i glasi:

1. Prijedlog za izbor predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
da
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Općinski načelnik dužan je bez
odgode o tome obavijestiti čelnika središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za
lokalnu
i
područnu
(regionalnu)
samoupravu i dostaviti mu odluku o
obustavi
općeg
akta
radi
ocijene
osnovanosti
odluke
Općinskog
načelnika o obustavi od primjene općeg akta.

ju najmanje tri (3) općinska vijećnika u pisanom
obliku, a potvrđuju ga popisom svojih imena i
prezimena i vlastoručnim potpisom.

2. Općinski
vijećnik
može
sudjelovati u podnošenju samo
jednog prijedloga kandidata.
3. Prijedlog
kandidata
za
predsjednika i potpredsjednike je
pojedinačan.
4. Za valjanost pisanog prijedloga za
izbor
predsjednika
i
potpredsjednika Općinskog vijeća
potrebno je uz pisani prijedlog
dostaviti
pisano
očitovanje
kandidata
o
prihvaćanju
kandidature.
5. Izbor
predsjednika
i
potpredsjednika
obavlja
se
glasovanjem zasebno za svakog
kandidata.
6. Ako prigodom glasovanja za izbor
predsjednika Općinskog vijeća,
odnosno
potpredsjednike
Općinskog
vijeća,
prijedlog
kandidata ne dobije potrebnu
većinu, ponavlja se postupak
kandidiranja.

Članak 9.
Članak 50. mijenja se u cijelosti i
glasi:
Postupak za donošenje akata uvijek se
pokreće prijedlogom predsjedniku Općinskog
vijeća.
Pravo predlaganja odluka i drugih
općih akata koje donosi Općinsko vijeće
imaju vijećnici, predsjednik Općinskog
vijeća, Općinski načelnik, tijela mjesne
samouprave, upravna tijela, zajednička tijela
ili službe i građani, osim ako zakonom nije
drugačije određeno.
Građani imaju pravo predlagati
Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili
rješavane određenog pitanja iz njegovog
djelokruga u skladu sa Zakonom i Statutom.“

Članak 6.
U članku 25. stavaku 2. riječ “četiri”
zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)”

O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka
Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog
broja birača u jedinici te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi iz stavka 2. ovoga članka mogu
se podnijeti neposredno, putem pošte ili
elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Općine.“
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje
se nije moglo utjecati, a koje trenutačno
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće

Članak 7.
U članku 41. stavku 2. riječ “pet”
zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)”

Članak 8.
U članaku 44. a. stavak 2. mjenja se i
glasi:
(2) Ako Općinsko vijeće ne otkloni
uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka,
4

Članak 13.

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih
okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno
se mogu održavati elektroničkim putem. U
takvom slučaju predsjednik Općinskog vijeća
će uz elektronički poziv za sjednicu
vijećnicima dostaviti i detaljne upute na koji
način će se sjednica održati, na koji način će se
dostavljati amandmani i prijedlozi, na koji
način će se vršiti glasovanje i objava rezultata
glasovanja te sve ostalo što je bitno za
uspješno provođenje sjednice i donošenje
pravovaljanih odluka Općinskog vijeća.““.

U članku 86. stavaku 2. riječ „sedam“
zamjenjuje se riječju i brojem “pet (5)”
Članak 14.
U članku 114. stavaku 1. riječi „pet
općinskih“ zamjenjuje se riječima i brojem“tri
(3) općinska”

Članak 15.
Članak 10.

Ove izmjene i dopune Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Kanfanar".

U članku 74. a stavak 1. mijenja se i
glasi:
(1) Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći
akt dostaviti čelniku središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu
(regionalnu)
samoupravu
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se
odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan Statutom Općine Kanfanar i
ovim
Poslovnikom u roku od 15 dana od dana
donošenja općeg akta.

KLASA: 021-01/21-01/47
URBROJ: 2171/03-01-21-1
Kanfanar 23. kolovoza 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KANFANAR

Članak 11.
U članku 75. stavaku 2. riječi „pet
oćinskih“ zamjenjuje se riječima i brojem “tri
(3) općinska”

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.

Članak 12.
U članku 82. stavaku 2. riječi „pet
općinskih“ zamjenjuje se riječima i brojem“tri
(3) općinska”

38.
Na temelju članka 31. i 31. Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)samoupravi (NN 33/01,
5

vijećniku u visini 350,00 kn za svako
prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća,
predsjedniku radnog tijela Općinskog
vijeća u visini 150,00 kn za svako
prisustvovanje sjednici radnog tijela,
članu radnog tijela u visini 100,00 kn za
svako prisustvovanje sjednici radnog
tijela.

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. i 40.
Statuta općine Kanfanar (Službeni glasnik
Općine Kanfanar 02/09, 03/13, 01/21)
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
23. kolovoza 2021. godine donosi
ODLUKU
o naknadama vijećnicima i članovima
radnih tijela

Članak 5.
Pravo na naknadu iz članka 4. ove
Odluke ostvaruju i predsjednici i članovi
radnih tijela koje za potrebe rada
općinskih službi imenuje načelnik, osim
djelatnika općinske uprave i djelatnika
poduzeća Limske drage d.o.o. Kanfanar.
Za članove Organizacijskog odbora
«Jakovlja», te slična povremena radna
tijela, naknadu određuje Općinski
načelnik odlukom o njihovom osnivanju.

I – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se vrsta i visina
naknada za obavljanje dužnosti članova
Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća.

Članak 6.
Propisani porezi i doprinosi na naknade iz
članka 3., 4. i 5. Ove Odluke isplaćuju se
na teret proračuna općine Kanfanar.

Članak 2.
Novčana sredstva za naknade osobama iz
članka 1.ove Odluke osiguravaju se u
proračunu općine.

IV – NAKNADA MATERIJALNIH
TROŠKOVA

II – STALNA NOVČANA NAKNADA
Članak 3.
Stalna novčana naknada određuje se za
redovno obavljanje pojedinih dužnosti i
njome se podmiruju troškovi koji se
odnose na pripreme sjednice Općinskog
vijeća, te na protokolarne i druge obaveze
predsjednika i potpredsjednikaOpćinskog
vijeća.
Naknade iz stavka 1.ovog članka utvrđuju
se u neto iznosu kako slijedi:
naknada predsjedniku Općinskog vijeća
iznosi 750,00 kuna mjesečno,
naknada za potpredsjednika Općinskog
vijeća iznosi 500,00 kuna mjesečno.
Osobe koje primaju stalnu novčanu
naknadu ne ostvaruju pravo na naknadu
za prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća ni radnih tijela.

Članak 7.
Osobe iz članka 1. Ove Odluke ostvaruju
pravo na naknadu troškova prijevoza radi
prisustvovanja sjednicama
predstavničkog tijela i njegovih radnih
tijela i to u visini od 2,00 kn po
prijeđenom kilometru.
Članak 8.
Osobe iz članka 1.ove Odluke u
obavljanju poslova ostvaruju pravo na
naknadu sljedećih troškova za vrijeme
službenih putovanja:
dnevnica za službeno putovanje u zemlji
u visini neoporezivog iznosa utvrđenog
propisima o porezu na dohodak,
dnevnicu za službeno putovanje u
inozemstvu do iznosa propisanih za
korisnike državnog proračuna,
naknada troškova noćenja na službenom
putovanju u visini stvarnih troškova

III – NOVČANA NAKNADA
Članak 4.
Novčana naknada u neto iznosu pripada:
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39.

smještaja u hotelu do 3 *,
naknada prijevoznih troškova u visini
stvarnih troškova prema cijeni karte.
Službeno putovanje smatra se obavljanje
poslova za potrebe Općinskog vijeća ili
načelnika izvan područja Istarske
županije, a koje je odobrio načelnik.

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima
(NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 7.
Odluke o grobljima (Službeni glasnik
Općine Kanfanar 1/00) i članka
33. Statuta općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar 02/09, 03/13,
01/21) Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine
donosi

Članak 9.
Evidenciju o prisustvu članova iz članka
1. Ove odluke sjednicama Općinskog
vijeća i sjednicama radnih tijela, te o
odobrenim putovanjima i izdanim putnim
nalozima za službena putovanja vodi
Jedinstveni upravni odjel općineKanfanar.
Vijećnik ili član radnog tijela dužan je u
roku od 3 (tri) dana dostaviti putni nalog
Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Kanfanar.

ODLUKU
o visini naknade za dodjelu grobnog
mjesta na trajno korištenje

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke,
prestaje važiti Odluka o naknadama
vijećnicima i članovima radnih tijela
(Službeni glasnik Općine Kanfanar
07/19).

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina
naknade za dodjelu na trajno korištenje
grobnih mjesta i grobnica, i to na svim
grobljima na području Općine Kanfanar.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku
općine Kanfanar.

Članak 2.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta sa
izgrađenim betonskim temeljima na trajno
korištenje iznosi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KANFANAR

a) za korisnika koji ima prebivalište na
području Općine Kanfanar 4.000,00
kuna
b) za ostale korisnike 7.200,00 kuna.
Naknada za dodjelu zemljanog grobnog
mjesta bez izgrađenih betonskih temelja na
trajno korištenje iznosi:

KLASA: 021-01/21-01/48
URBROJ: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08.2021.
Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.

a) za korisnika koji ima prebivalište na
području Općine Kanfanar 1.000,00 kuna/m2
b) za ostale korisnike 1.800,00 kuna/m2.

7

Stupanjem na snagu ove odluke
prestaje važiti Odluka o visini naknade za
dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje
(Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/14).

Dimenzije grobova iz stavka 2. ovog članka
utvrđuju se na temelju stvarne izmjere groba
u skladu s planom rasporeda grobova.

OPĆINA KANFANAR
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE

Naknade za dodjelu izgrađenih
grobnica na trajno korištenje iznosi:
Klasa:021-01/21-01/49
Ur.br.2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23. 08.2021.

a) za korisnika koji ima prebivalište na
području Općine Kanfanar 22.000,00
kuna,
b) za ostale korisnike 36.000,00 kuna.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.

Članak 4.

Naknada iz članka 2. i 3. ove odluke
plaća se jednokratnom ili obročnom uplatom
na žiro račun Općine Kanfanar.

40.

Za jednokratno plaćanje u roku od 8
dana od pravomoćnosti rješenja o dodjeli
grobnog mjesta na korištenje, utvrđuje se
plaćanje umanjeno za 10% cjelokupnog iznosa
naknade.

Na temelju članka 103. stavka 1.
Zakona o cestama („Narodne novine“ br.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 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), članka 33. Statuta
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine
Kanfanar'', broj: 02/09, 03/13 i 1/21.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar je dana 23.
kolovoza 2021. godine donijelo slijedeću

Obročno plaćanje utvrđuje se na
slijedeći način:
prvi obrok u roku od 8 dana od pravomoćnost
rješenja, u iznosu od 20% cjelokupnog iznosa,
preostali iznos u 8 jednakih mjesečnih obroka
najkasnije do 5-og u mjesecu, u iznosu od 10%
cjelokupnog iznosa.

Članak 5.

ODLUKU

Ova odluka stupa na snagu osam dana
od objave u Službenom glasniku Općine
Kanfanar, a primjenjuje se od 01. listopada
2021. godine.

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi
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Članak 1.
BR
OJ

NAZIV
CESTEULICE

K.Č.

K.O.

DUŽI
NA
(M)

ZASTOR

NC
00
36
NC
00
37
NC
00
38

Mrgani 2

1361

Mrgani

200

makadam

Sošići 2

39/8

Sošići

155

makadam

Kurili 2

2734/6

Sošići

70

makadam

NC
Temeljem ove Odluke Općinski sud 00
u Puli, Stalna služba u Rovinju Zemljišno39
knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa
javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini
navedenoj u članku 1. ove Odluke, uz
istodobni upis prava vlasništva na ime i u
korist Općine Kanfanar.

Žuntići 2

621/1

Sošići

700

Asfalt,
makadam

Ukida se status javnog dobra u općoj
uporabi na nekretninama oznake:
- katastarska čestica 4384 površine
505 m2, zk.ul. 1222, Katastarska
općina Kanfanar,
- katastarska čestica 4385/1 površine
6381 m2, zk.ul. 1222, Katastarska
općina Kanfanar,
Članak 2.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.

41.

Članak 3.
Na temelju članka 107. Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, 110/19) i članka 33. Statuta Općine
Kanfanar
(«Službeni
glasnik
Općine
Kanfanar» br. 2/09, 03/13 i 21/01), Općinsko
vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj
dana 23. kolovoza 2021. godine, donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
općine Kanfanar“

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ODLUKU
o donošenju dopune popisa jedinstvene
baze podataka
o nerazvrstanim cestama na području
Općine Kanfanar

OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
Utvrđuje se popis nerazvrstanih cesta
na području Općine Kanfanar kako slijedi:

Klasa: 021-01/21-01/51
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23. kolovoza 2021.
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1. Mihael Sošić – predsjednik
2. Eni Rabar - članica
3. Suzana Aflić - članica

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u Službenom glasniku Općine
Kanfanar.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/21-01/53
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08.2021.

KLASA:021-01/21-01/52
URBROJ: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23. kolovoza 2021.

Predsjednica Općinskog vijeća

Predsjednica Općinskog vijeća

Ivana Maružin v.r.

Ivana Maružin v.r.

42B.

42A.

Na temelju članka 28. i 29. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar broj 04/09 i 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine
donosi

Na temelju članka 28. i 29. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar broj 04/09 i 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine
donosi

ODLUKU
O imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik
i druge opće akte

ODLUKU
O imenovanju Komisije za proračun,
financije i gospodarstvo

Ovom Odlukom imenuje se Odbor za
Statut, Poslovnik i druge opće akte kao stalno
radno tijelo Općinskog vijeća Općine
Kanfanar u slijedećem sastavu:

Ovom Odlukom imenuje se Komisija
za proračun, financije i gospodarstvo kao
stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine
Kanfanar u slijedećem sastavu:
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2. Matija Tanković - član
3. Karin Matuhanca - članica

1. Sebastijan Marić – predsjednik
2. Eni Rabar - članica
3. Diego Antončić - član

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/21-01/55
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08. 2021.

Klasa: 021-01/21-01/54
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08.2021.

Predsjednica Općinskog vijeća
Predsjednica Općinskog vijeća

Ivana Maružin v.r.

Ivana Maružin v.r.

42D.
42C.

Na temelju članka 28. i 29. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar broj 04/09 i 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine
donosi

Na temelju članka 28. i 29. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar broj 04/09 i 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 23. kolovoz 2021. godine
donosi

ODLUKU
O imenovanju Komisije za društvene
djelatnosti

ODLUKU
O imenovanju Komisije za predstavke i
pritužbe građana

Ovom Odlukom imenuje se Komisija
za društvene djelatnosti kao stalno radno
tijelo Općinskog vijeća Općine Kanfanar u
slijedećem sastavu:

Ovom Odlukom imenuje se Komisija
za predstavke i pritužbe građana kao stalno
radno tijelo Općinskog vijeća Općine
Kanfanar u slijedećem sastavu:

1. Marko Jelenić – predsjednik

1. Patricia Radetić – predsjednica
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2.
3.
4.
5.

Sebastijan Marić – član
Sandra Orbanić – članica
David Meden - član
Carla Modesto – članica

1. Rino Čekić – predsjednik
2. Aliče Jelenić - članica
3. Patricia Šen – članica
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/21-01/57
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08. 2021.

Klasa: 021-01/21-01/56
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08. 2021.

Predsjednica Općinskog vijeća
Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.
Ivana Maružin v.r.

42E.

42F.

Na temelju članka 28. i 29. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar broj 04/09 i 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine
donosi

Na temelju članka 28. i 29. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni
glasnik Općine Kanfanar broj 04/09 03/13.),
Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici
održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine
donosi

ODLUKU
O imenovanju Komisije za zdravstvo i
socijalnu skrb

ODLUKU
O imenovanju Komisije za dodjelu
općinskih nagrada i priznanja

Ovom Odlukom imenuje se Komisija
za zdravstvo i socijalnu skrb kao stalno radno
tijelo Općinskog vijeća Općine Kanfanar u
slijedećem sastavu:

Ovom Odlukom imenuje se Komisija
za dodjelu općinskih nagrada i priznanja kao
stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine
Kanfanar u slijedećem sastavu:
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1. Zoran Černja – predsjednik
2. Rino Čekić - član
3. Josipa Marić – članica
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/21-01/58
Urbroj: 2171/03-01-21-1
Kanfanar, 23.08.2021.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin v.r.
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