IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 30. ožujka 2022.
godine u Domu mladih u Kanfanaru.
Započeto: 19,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin, Mihael
Sošić, Sebastijan Marić, Ivica Pokrajac
Odsutni: Suzana Aflić , Diego Antončić – opravdali se
Sjednici prisustvuju: Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske
drage d.o.o.
Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 09. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 7 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije,
3. Izvješće o izvršenju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2021. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2021. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2021. godinu,
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu,
7. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kanfanar,
8. Operativni i financijski izvještaj Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2021. godine,
9. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva,
10. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
11. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac 2021.
godine,
12. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
13. Razno.
Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Vijećnik Mihael Sošić ima komentar na zapisnik, a koji se odnosi na nedovoljno opisane
rasprave po točkama dnevnog reda.
Predsjednica vijeća i Načelnik objasnili su vijećniku način pisanja zapisnika odnosno izvoda
iz zapisnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar.
Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na glasovanje. Prihvaća se izvod iz zapisnika
„jednoglasno“.

Ad. 2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije,
Predsjedavajuća dala je riječ Načelniku Općine Kanfanar da podnese Izvješće o radu u
proteklom razdoblju:
-

Izrađeni su projekti za smirivanje prometa na području 6 lokacija u Općini Kanfanar,
Pokrenuta je jednostavna nabava za izradu UPU Kanfanar Istok,
Realiziran je asfalt u naselju Šošići,
Dovršena je jednostavna nabava za nabavku dječjeg igrališta na području Općine
Kanfanar

Ad. 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća kojeg predlaže da se prihvati u
predloženom obliku. Predsjedavajuća poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar u 2021. godini
Ad. 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća kojeg predlaže da se prihvati u
predloženom obliku. Predsjedavajuća poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Kanfanar u 2021. godini
Ad.5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je uvodno rekao da Općina godinama kontinuirano ulaže u tematiku
gospodarenja otpadom, pa se Dalibor Bastijančić je detaljno obrazložio prijedlog Izvješća koji
se mora donijeti do 31. ožujka tekuće godine koji je sačinjen na temelju podataka
dostavljenim od Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj te predlaže da se prihvati u predloženom
obliku. Predsjedavajuća poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se
„jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar u 2021. godini

Ad.6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
proračuna Općine Kanfanar za 2022. godine,
Načelnik predlaže prijedlog Odluke i to kako slijedi:
HSLS – 9.010,00 kuna
IDS – 3.570,00 kuna,
HDZ – 3.400,00 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 raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna
Općine Kanfanar za 2022. godinu
Ad. 7. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kanfanar,
Načelnik je upoznao vijećnike sa navedenom Odlukom. Jedinice lokalne samouprave
dužne su kontinuirano izrađivati planske dokumente, pa shodno tome je i ova Odluka, a nakon
toga će se izraditi Plan rada civilne zaštite Općine Kanfanar.
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 donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kanfanar
Ad.8. Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2021.
godinu,
Načelnik je uvodno rekao da je operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća
Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2021. godinu prihvatio Nadzorni odbor Limske drage d.o.o.
te da istog podržava i upućuje Vijeću na razmatranje i prihvaćanje.
Dalibor Bastijančić, direktor komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar obrazložio
je operativni i financijski izvještaj za 2021. godinu. Nakon iznijetog pristupa se raspravi.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o prihvaćanju operativnog i financijskog izvještaja Limske drage d.o.o. Kanfanar za
2021. godinu
Ad.9. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara,
Načelnik je izrazio zadovoljstvo činjenicom je s Gradom Rovinjom dogovorena
suradnja oko uspostave zajedničkog komunalnog redarstva, što će za Općinu Kanfanar

godišnje biti trošak od 35.000,00 kuna, a posebno pozitivnom smatra činjenicu da je rovinjsko
komunalno redarstvo vrlo iskusno te očekuje dobre rezultate od ove suradnje.
Predsjedavajuća je pozvala na raspravu. U raspravi su sudjelovali Predsjedavajuća i Načelnik.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

Ad. 10. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kanfanar
Načelnik je vijećnike upoznao da je sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa
Općinsko vijeće dužno donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih
tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa. Prema tom kodeksu, vijeće je dužno
imenovati dva radna tijela, i to Vijeće časti i Etički odbor koje prati primjenu i poštivanje
odredbi kodeksa ponašanja.
Nakon izlaganja Načelnika, Predsjedavajuća otvara raspravu. Kako se nitko nije javio
za riječ, pristupa se glasovanju te se „jednoglasno“ donosi

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kanfanara

Ad. 11. Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj-prosinac 2021.
Načelnik je svojim izlaganjem obuhvatio najznačajnije elemente svojeg rada i
aktivnosti, odnosno segmente upravljanja imovinom te ostala sadržajna izvješća u proteklim
sjednicama vijeća. Predlaže Vijeću prihvaćanje navedenog izvješća.
Predsjedavajuća poziva na raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, pristupa se
glasovanju te se „jednoglasno“ donosi
Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj-prosinac 2021.

Ad. 12. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar
Načelnik je uvodno rekao da je riječ o okrupnjivanju čestica te širenju okućnica i dao
riječ Pročelniku da detaljnije obrazloži. Pročelnik je objasnio prijedlog Odluke.
Predsjedavajuća otvara na raspravu. Kako se nitko ne javlja za riječ, poziva na
glasovanje te se „jednoglasno“

ODLUKA
o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar

Ad. 13. Razno
Pročelnik je upoznao vijećnike da je istekao mandat članovima Nadzornog odbora
Limske drage d.o.o. te da je potrebno donijeti odluku o novim članovima. Dosadašnji članovi
Nadzornog odbora bili su Armando Čekić, Renato Filić i Robert Sošić kao predstavnik radnika
poduzeća, a za nove članove Načelnik predlaže:
1. Arian Marić, Maružini 32
2. Franko Sošić, Sošići 5 i
3. Robert Sošić, Žuntići 5
na mandatno razdoblje od četiri godine. Nakon iznijetog, Predsjedavajuća poziva na raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o imenovanju članova Nadzornog odbora Limske drage d.o.o.

Načelnik je upoznao Vijeće da je župni Caritas u Domu mladih organizirao humanitarnu
akciju prikupljanja namirnica za izbjeglice iz Ukrajine, koja će se održati sljedeći tjedan. Spisak
namirnica se nalazi na Internet stranicama Općine Kanfanar.

Dnevni red je iscrpljen. Sjednica je završila u 20:15 sati.
Zapisničar:

Predsjednica općinskog vijeća

Rozana Trošt

Ivana Maružin

