
    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 28. siječnja 2022. 

godine u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 18,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin, Suzana Aflić, Mihael 

Sošić, Sebastijan Marić 

Odsutni: Marko Jelenić, Ivica Pokrajac , Diego Antončić – opravdao se 

Sjednici prisustvuju: Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske 

drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 07. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 6 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Kanfanar, 

4. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2021. godinu, 
5. Razno. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

Predsjedavajuća upoznaje vijeće da je Načelnik odsutan te poziva vijećnice i vijećnike da 

postave pitanje koje će im biti odgovoreno na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar. Nakon iznijetog nema vijećničkih pitanja. 

Ad. 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Kanfanar, 

 

 Pročelnik JUO Općine Kanfanar detaljno je obrazložio prijedlog Odluke koja se 

odnosi na cijene odvoza smeća te opće uvjete ugovora s krajnjim korisnicima. Odluka će se 

donijeti do kraja mjeseca usklađena s novim Zakonom, a sada se razmatra na prvom čitanju 

da bi se donijelo najbolje rješenje za žitelje Općine Kanfanar. Predlaže da se prihvati u 

navedenom obliku. 

 Sebastijan Marić se javio za riječ te rekao da je Klub vijećnika prethodno sastao i 

usuglasio da Odluka ide u drugo čitanje. 

 Predsjedavajuća je objasnila da ova Odluka se upućuje Vijeću jer je to Zakonska 

obveza JLS, ali se zbog potreba dorade Odluke predlaže da ista ide u drugo čitanje. 



Predsjedavajuća poziva na glasovanje. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ZAKLJUČAK 

Upućuje se na doradu, odnosno u drugo čitanje Odluka o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kanfanar 

 

Ad.4. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar u 2021. godini, 
 

Pročelnik je obrazložio prijedlog Izvješća u kojem je napomenuo da nema značajnih 

odstupanja u odnosu na protekle godine te pozvao vijećnike da se prihvati u predloženom 

obliku.  

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

glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi  

 

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  

Općine Kanfanar za 2021. godinu 

 

Ad. 5. Razno. 

Vijećnik Mihael Sošić predložio je izmjenu i dopunu Statuta Općine Kanfanar čime bi se 

omogućile online sjednice. 

Predsjedavajuća je odgovorila da je za to potrebno izmijeniti Poslovnik, a sukladno trenutnom 

Poslovniku prijedlog za izmjenama može uputiti Komisija za Statut, Poslovnik i druge opće 

akte. 

Sjednica završava u 19,00 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 


