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    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 21. rujna 2022. godine 

u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 19,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Sebastijan Marić, Mihael Sošić Patricija Radetić. 

Odsutni: Diego Antončić, Ivica Pokrajac – opravdali se 

Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik Općine Kanfanar, Emanuel Červar – 

pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 12. 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Prisega vijećnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

3. Vijećnička pitanja, prijedlozi i primjedbe 

4. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

6. Odluka o socijalnoj skrbi, 

7. Odluka o kupnji poslovnog prostora, 

8. Odluka o poništenju prodaje k.č. 626 u k.o. Mrgani, 

9. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 

godine, 

10. Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora, 

11. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti, 

12. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar, 

13. Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar, 

14. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

15. Razno. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad. 2. Prisega vijećnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

 

 Predsjedavajuća je spomenula da se na prošloj sjednici Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar pročitalo Izvješće Mandatnog povjerenstva u kojem je umjesto dosadašnje vijećnice 

Suzane Aflić određena Patricija Radetić. Nakon što je predsjedavajuća pročitala tekst svečane 

prisege Patricija Radetić je prisegnula i potpisala prisegu, budući da je opravdano izostala sa 

protekle sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar. 
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Ad. 3. Vijećnička pitanja, prijedlozi i primjedbe, 

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

proteklom razdoblju: 

- Održan je dječji ljetni kamp u Balama, veliki odaziv djece  

- Održana je škola plivanja također u velikom broju djece 

- Pridružili su se gosti iz Rešetari u ljetnom kampu u Balama, 

- Održano je niz uspješnih manifestacija: Jakovlja, Dvigrad Festival, Općina Kanfanar 

bila je domaćin Županijske smotre folklora i plesa Istre, Kante u Baratu, Dvigrad 

Blues Festival, 

- Sufinancirana je nabavka radnih bilježnica i školskog pribora učenicima OŠ Petra 

Studenca, 

- Sufinancirani su putni troškovi učenicima srednjih škola s područja Općine Kanfanar, 

- Sufinanciran je smještaj učenicima koji su smješteni u učeničkim domovima, 

- U OŠ su u tijeku radovi na energetskoj obnovi, nedavno je vođen razgovor s Županom 

na kojem se potencira nadogradnja zgrade škole, 

- Lokacijska dozvola Poslovne zone Okreti, izrađen je elaborat, 

- Nadogradnja javne rasvjete u Okreti, Maružini…  

- Uređena su dječja igrališta, 

- U utorak se kreće s programom Dana Općine, te će se svečano otvoriti izgradnja 

Rotora u Okretima. 

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

se slijedećoj točci dnevnog reda. 

Ad.4. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog polugodišnjeg obračuna proračuna Općine 

Kanfanar za 2022. godinu u kojem je apsolutno pozitivan trend što je vidljivo od samog 

početka godine. Povećanje dvije stavke : porez na dohodak zbog rasta plaća te porez na 

promet nekretninama zbog povećanja potražnje nekretnina na našem području. Rashodi su 

apsolutno manje izvršeni u odnosu na prihode, a i svi su korisnici Proračuna uredno 

servisirani, te općina je likvidna. Predlaže Vijeću da se prihvati isti u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu 

 

 

 

 



3 
 

Ad. 5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Kanfanar za 2022. godinu.  

Proračun se povećava za 560.000,00 kuna. Najveće stavke koje se povećavaju su ovi 

prihodi: porez na dohodak, porez na promet nekretnina. Podnesen je amandman od strane 

načelnika koji je sastavni dio ovih izmjena. Nakon iznijetog predlaže Općinskom vijeću 

usvajanje Odluke u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu 

 

Ad. 6. Odluka o socijalnoj skrbi 

Predsjedavajuća je upoznala vijećnike da se sastala Komisija za zdravstvo i socijalnu 

skrb koja je podržala navedenu Odluku.  

Načelnik je objasnio Odluku koja se odnosi prije svega na usklađivanje sa Zakonom o 

socijalnoj skrbi, ali i da bi se uredila određena prava za mještane Općine Kanfanar: 

- pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja 

- pravo na naknadu za troškove ogrjeva 

- pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete 

- pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama 

- pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza 

- pravo na besplatni topli obrok učenicima osnovnih škola 

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike povodom blagdana Uskrsa i Božića 

- pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

- pravo na pomoć za podmirenje troškova za prijevoz djeteta u ustanove za rehabilitaciju 

Nakon iznijetog predlaže Općinskom vijeću usvajanje 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 socijalnoj skrbi 

 

Ad.7. Odluka o kupnji poslovnog prostora 

 

 Načelnik je objasnio prijedlog Odluke. Prioritet je rješavanje prostora za općinsku 

upravu jer nemamo uvjete za rad općinske uprave. Općina smo s najmanje zaposlenih u 

Istarskoj županiji. Cijena prostora 1000 eura po kvadratu. 

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 
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ODLUKA 

O kupnji poslovnog prostora 

 

Ad. 8. Odluka o poništenju prodaje k.č. 626 k.o. Mrgani 

Načelnik je objasnio da je došlo do pogreške prilikom prodaje k.č. 626 k.o. Mrgani jer 

se prije prodaje trebao napraviti parcelacijski elaborat pa onda je trebala uslijediti prodaja. 

Ovime će se poništiti prodaja, napraviti parcelacijski elaborat i tek onda prodati dio čestice 

Kamen Pazinu d.d. 

Nakon iznijetog predlaže Općinskom vijeću usvajanje 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 poništenju prodaje k.č. 626 k.o. Mrgani 

 

Ad. 9. Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 

 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 siječanj – lipanj 2022 

Ad.10. Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora,  

Načelnik je obrazložio da se u Etički odbor Općine Kanfanar imenuju se: 

 

1. Sandra Orbanić, predsjednica, 

2. Marko Jelenić, član, 

3. Jasmina Arić Buhin, članica. 

 

Nakon iznijetog predlaže Općinskom vijeću usvajanje 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 imenovanju članova etičkog kodeksa 

Ad.11. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti 

Načelnik je obrazložio da se u Vijeće časti Općine Kanfanar imenuju se: 

 

1. Danijel Marić, predsjednik, 

2. Zoran Černja, član, 

3. Serđo Okret, član, 
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4. Vilim Kremenić, član, 

5. Arian Marić, član. 

 

Nakon iznijetog predlaže Općinskom vijeću usvajanje 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 imenovanju članova Vijeća časti 

 

Ad. 12. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kanfanar, 

Načelnik  je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u 

navedenom obliku. 

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

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

O donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na  

području Općine Kanfanar 

 

 

Ad.13. Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada i priznanja 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   

zaprimljen je jedan prijedloga. Prijedlog je dostavio Dalibor Bastijančić da se dodjeli  Mala 

Plaketa Općine Kanfanar Mariu Perkoviću, a s obzirom na njegov dugogodišnji rad i veliki 

doprinos našoj zajednici. 

Sastala se Komisija za dodjelu nagrada i priznanja Općine Kanfanar u sastavu: Zoran Černja, 

Rino Čekić i Josipa Marić te dala prijedloge  

Da se Mala Plaketa Općine Kanfanar dodijeli Mariu Perkoviću za osobite uspjehe u radu na 

području poduzetništva. 

Da se Mala Plaketa Općine Kanfanar dodijeli Romanu Križmaniću za osobite uspjehe u radu 

na području poduzetništva. 

Da se Mala Plaketa Općine Kanfanar dodijeli Marinu Vidulinu za osobite uspjehe u radu na 

području sporta. 

Da se Mala Plaketa Općine Kanfanar dodijeli Ediju Mišanu za osobite uspjehe u radu na 

području sporta. 
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Da se Mala Plaketa Općine Kanfanar dodijeli Dragutinu Modestu za osobite uspjehe u radu 

na području sporta. 

Komisija jednoglasno zaključuje da su prijedlozi osnovani, te predlaže Općinskom vijeću 

Općine Kanfanar da donese odluku o dodjeli predloženih priznanja. 

Načelnik u potpunosti podržava prijedloge Komisije i predlaže da se usvoji 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 dodjeli Male Plakete Općine Kanfanar Mariu Perkoviću 

 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Male Plakete Općine Kanfanar Romanu Križmaniću 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Mala Plakete Općine Kanfanar Marinu Vidulinu 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Mala Plakete Općine Kanfanar Ediju Mišanu 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Mala Plakete Općine Kanfanar Dragutinu Modesto 

Ad.14. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

Pročelnik  je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u 

navedenom obliku. 

Nakon iznjetog 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 
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Ad.15. Razno. 

Načelnik je upoznao vijećnike da će svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar biti 

obilježena u utorak 27. rujna 2022. godine sa početkom u 13,00 sati uz prigodan program – 

biti će otvaranje radova na rotoru u Okreti. 

 

Sjednica završava u 20,20 sati. 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

 

 


