
    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 28. lipnja 2022. godine 

u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 19,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Sebastijan Marić, Ivica Pokrajac, Diego Antončić,   

Odsutni: Mihael Sošić – opravdali se 

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

drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 11. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva, 

3. Prisega vijećnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

4. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu, 

6. Odluka o komunalnom redu, 

7. Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora, 

8. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti, 

9. Razno. 

 

Predsjedavajuća je upoznala vijećnike da se točke 3., 7. i 8. prebacuju na slijedeću sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Kanfanar. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Eni Rabar pročitala je izvješće Mandatnog 

povjerenstva. Mandatno povjerenstvo je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo 

slijedeće činjenice: da je vijećnica Općinskog vijeća Općine Kanfanar izabrana s liste IDS – a  

Suzana Aflić podnijela izjavu o stavljanju mandata u mirovanje  pa joj mandat člana 

Općinskog vijeća Općine Kanfanar miruje po sili zakona. Uvidom u akte IDS -a Mandatno 

Povjerenstvo konstatira da se  umjesto Suzane Aflića, za vijećnice u Općinskom vijeću 

Općine Kanfanar određuje Patricia Radetić, Kanfanar, Barat 47. 

Budući da novoizabrana vijećnica Patricia Radetić je odsutna, prisega će se obaviti na 

slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kanfanar. 

Predsjedavajuća otvara raspravu, ali pošto se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  



Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

Ad.4. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

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

proteklom razdoblju: 

- Dovršen je planirani projekt smirivanja prometa u naseljima na području Općine 

Kanfanar: Marići, Burići, Putini, Ulica 16. rujna, Ulica Jurja Dobrile, 

- Postavljen je video nadzor za promet kod OŠ Petra Studenca, 

- Dovršen je projekt obnove i uređenja kućice za rezervne igrače te sportska podloga na 

rukometnom igralištu u Kanfanaru, 

- Potpisan je Ugovor s gradom Rovinjem o zajedničkom obavljanju poslova 

komunalnog redarstva, 

- Dobivena je pravomoćna građevinska dozvola za nadogradnju dječjeg vrtića koji će se 

kandidirat na natječaj za sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića, 

- Predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu za infrastrukturu poslovne zone Okreti, 

- Općinu je posjetio Župan Istarske županije Boris Miletić , te su s njim obrađene 

nekoliko tema: nadogradnja OŠ Petra Studenca, dogovorene izmjene projekta s ciljem 

da se rade u prvoj fazi školska kuhinja i blagovaona u prizemlju, te se odvoje od druge 

faze. 

- Održan je radni sastanak sa županijom, N. Histricom te Općinom Vrsar na temu 

Limski kanal – valorizacija – plan upravljanja 

- Jučer započeo dječji kamp u Colonama – polazi 60 – tak djece, 

- Na završnoj priredbi u školi nagrađeni najbolji učenici, 

- Održan je koncert Blus Gustafi u Kanfanaru, 

- U petak u 21,00 sati koncert u Dvigradu – Dvigrad Festival 

Vijećnička pitanja 

Ivica Pokrajac pitao je zašto  na cesti za Dvigrad mjesecima stoje dva, tri znaka upozorenja 

odrona kamenja, zatim se znakovi uklone, ali odroni ne saniraju. 

Načelnik je odgovorio da je upoznat sa situacijom na županijskoj cesti ta će pokušati stupiti u 

kontakt s nadležnima u ŽUC – u i raspitati se u kojoj je fazi sanacija istog. 

Ad.5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu, 

 

Načelnik je upoznao vijećnike da je ostvarenje ukupnih prihoda Proračuna Općine 

Kanfanar za 2021. godini u iznosu od gotovo 11 milijuna kuna što pokazuje izrazito dobar 

rezultat jer je ostvareno 96% Proračuna. Višak prihoda od 1,6 milijuna kuna također su 

značajna sredstva u Proračunu. To su značajna sredstva s kojima uspijevamo zadovoljiti 

standarde općine, socijalne, komunalne, što je s obzirom na cjelokupnu situaciju uspjelo 

ponovno dobiti jak gospodarski suport općini. Kod rashoda izvršene su sve obveze prema 

svim korisnicima, realizirao se značajan broj projekata, te se ostvario višak prihoda u 

Proračunu. Predlaže Vijeću prihvaćanje Izvješća u navedenom obliku. 



 Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu 

 

Ad.6. Odluka o komunalnom redu, 

Načelnik je objasnio vijećnicima Odluku o komunalnom redu koja se odnosi na 

usklađivanje s Odlukom o komunalnom redu grada Rovinja zbog smanjenja troškova 

zajedničkog komunalnog redarstva sa gradom Rovinjem. Predlaže vijeću prihvaćanje Odluke 

u navedenom obliku. 

Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali Ivica Pokrajac i 

Načelnik. Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

O komunalnom redu 

Ad.7. Razno. 

Načelnik je predložio da se nakon sjednice odrade konzultacije za točke 7. i 8. 

dnevnog reda. 

 

Sjednica završava u 20,30 sati. 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

  

  

 

 

 

 

 

 


