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    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 22. prosinca 2022. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 18,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Sošić Patricija Radetić, Diego Antončić. 

Odsutni: Sebastijan Marić, 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 13. 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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i primjedbe, 

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

4. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2023. godinu, 

5. Operativni i financijski Plan Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2023. godinu, 

6. Odluka o komunalnom doprinosu, 

7. Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje, 

8. Odluka o visini godišnje grobne naknade, 

9. Odluka o javnim površinama, 

10. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke 

sezone,  

11. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu 

stipendija, 

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

cestama na području Općine Kanfanar, 

13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj upotrebi, 

14. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina,  

15. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

16. Odluka o evidentiranju knjigovodstvene vrijednosti nekretnina u glavnoj knjizi Općine 

Kanfanar 

17. Razno. 

 

Dnevni red je „jednoglasno“ prihvaćen. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i primjedbe, 
 

 Načelnik je podnio Izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

- dobili smo Odluku o financiranju za program nadogradnje i rekonstrukcije vrtića  oko 

2,5 milijuna kuna 
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- izgradnja rotora u Okreti je projekt u realizaciji koji će završiti mjesec dana prije roka 

- pri kraju je projekt gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete , zamjena u Industrijskoj 

zoni (značajna ušteda), 

- u realizaciji uređenje ambulante u Kanfanaru, gotovo do Nove Godine, 

- radovi na uređenju nove teretane u tijeku koje se uređuje zajedno s članovima Udruge 

Plank, 

- za počeli radovi na izgradnji nogostupa na Pinkolici, 

- obavljeni su godišnji radovi na sanaciji Dvigrada, 

- obavljeni radovi na sanaciji šahtova u Ulici Jurja Dobrile i Industrijskoj zoni, 

- uređenje puteva na području Općine Kanfanar, 

- završen je prijedlog plana za izradu UPU Kanfanar istok – javna rasprava održana, 

- raspisan je natječaj za dodjelu pet studentskih i jednu učeničku stipendiju, 

- odlukom načelnika dodjeljeno je deset studentskih i jedna učenička stipendija, 

- povodom božićno – novogodišnjih blagdana dodijeljeno je umirovljenicima, 

nezaposlenima, korisnicima socijalnih iskaznica bon u vrijednosti 200 ili 250 kuna, te 

poklon paket. 

- Načelnik je posjetio štićenike staračkog doma u Rovinju koji su s područja Općine 

Kanfanar te im uručio prigodne poklone, 

- Obilježen je dječji tjedan, 

- Održan božićnjak u Kanfanaru, 

- Održana je Smotra maslinovog ulja Kanfanara i kanfanarštine, 

- U subotu se održana tradicionalan badnjak, u nedjelju koncert Gustafa, a u crkvi će 

biti održan božićni koncert 

Predsjedavajuća poziva vijećnike na vijećnička pitanja ali se nitko ne javlja za riječ pa se 

pristupa slijedećoj točci dnevnog reda. 

Ad.3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Kanfanar za 2022. godinu kojim konstatira da je u Proračunu ovim rebalansom došlo do manji 

odstupanja zbog nekih dodatnih hitnijih radova kao npr. sanacija šahtova i drugih intervencija. 

Prenijeti će se preko tri milijuna kuna u slijedeću godinu pa će zaduživanje biti manje. 

Predlaže Vijeću prihvaćanje ovakvog prijedloga rebalansa.  

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

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu 

 

Ad.4. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2023. godinu, 

 

Načelnik je upoznao Vijeće da je zbog određenih nepoznanica i poslova koje se 

uspjelo odraditi u prosincu predložio Odluku o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 

2023. godinu. Ovom Odlukom može se služiti do zadnjeg ožujka ,a najavljuje prijedlog 

Proračuna u veljači. 
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Predsjedavajuća otvara raspravu, ali pošto se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  

ODLUKA 

O privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2023. godinu 

Ad.5. Operativni i financijski Plan Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2023. godinu, 

Načelnik je dao uvodnu riječ te upoznao vijećnike da je Plan usvojen na sjednici 

Nadzornog odbora Limske drage. Načelnik podržava Plan te daje riječ direktoru Limske 

drage. Direktor Limske drage d.o.o. Dalibor Bastijančić detaljno je upoznao vijećnike sa 

Planom komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2023. godinu. 

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

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 

2023. godinu 

 

Ad. 6. Odluka o komunalnom doprinosu, 

 Načelnik je detaljno obrazložio da se odluka usklađuje sa Zakonom koji se odnosi na 

konverziju kuna u eure, mijenja se cijena komunalnog doprinosa, a zone ostaju iste. I zona – 

Industrijska zona Kanfanar te sve zone definirane PPUO Kanfanar – 10 eura, II. zona – 

Kanfanar i Limski zaljev – 7 eura te III zona – ostala naselja – 5 eura. Svi stanovnici Općine 

Kanfanar koji tu žive više od deset godina oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa u 

visini od 40 %. Predlaže Vijeću prihvaćanje Odluke 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 komunalnom doprinosu 

 

Ad. 7. Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio da se odluka usklađuje sa Zakonom koji se odnosi na 

konverziju kuna u eure. Cijena grobnog mjesta sa izgrađenim betonskim temeljima iznosi 600 

eura za korisnike koje imaju prebivalište u Općini Kanfanar a ostale 1.100 eura. Za zemljane 

grobove 140 Eura za korisnike koje imaju prebivalište u Općini Kanfanar te 250 eura za 

ostale. Za jednokratno plaćanje daje se popust od 10 %. Predlaže Vijeću prihvaćanje Odluke u 

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

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje 

 

Ad. 8. Odluka o visini godišnje grobne naknade, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio da se odluka usklađuje sa Zakonom koji se odnosi na 

konverziju kuna u eure te grobna naknada sada iznosi 12 eura. Predlaže Vijeću prihvaćanje 

Odluke 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 visini godišnje grobne naknade 

 

Ad. 9. Odluka o javnim površinama,  

 

Načelnik je detaljno obrazložio da se odluka usklađuje sa Zakonom koji se odnosi na 

konverziju kuna u euro te je cijena za zakup javnih površina minimalno povećana. . Predlaže 

Vijeću prihvaćanje Odluke 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 javnim površinama 

 

Ad. 10. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke 

sezone, 

Načelnik predlaže da se zabrane građevinski radovi u vrijeme turističke sezone i to od 

19. lipnja do 11. rujna 2023. godine. Predlaže Vijeću prihvaćanje Odluke 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 zabrani i ograničavanju građevinskih radova u vrijeme turističke sezone 
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Ad. 11. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu 

stipendija, 

Načelnik je detaljno obrazložio da se odluka usklađuje sa Zakonom koji se odnosi na 

konverziju kuna u euro te se ovom odlukom osigurava stipendistima mjesečnu stipendiju u 

iznosu od 100 eura, a učenicima mjesečnu stipendiju u iznosu od 55 eura. Predlaže Vijeću 

prihvaćanje Odluke 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 izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 

 

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. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj upotrebi 

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 ukidanju statusa javnog dobra u javnoj upotrebi 

 

Ad. 14. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina,  

 

Načelnik je upoznao vijećnike da su na javni natječaj za prodaju nekretnina pristigle 

šest ponuda. Ponude su dostavili: 

1. Ponuditelj: Štiković Armando, za 1/20 dijela nekretnine k.č. 1187, upisane u z.k.ul. 

1446 u k.o. Kanfanar ponuđena cijena: 4.442,00 kn 
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2. Ponuditelj: Denis Damijanić, za k.č. 2940 u površini od 370 m2, upisana u z.k.ul. 

1554 u k.o. Kanfanar po cijeni od 116.700,00 kuna 

3. Ponuditelj: Damir Babić za 1/20 dijela nekretnine k.č. 1187, upisane u z.k.ul. 

1446 u k.o. Kanfanar ponuđena cijena: 5.100,00 kn 

4. Ponuditelj: Odvjetnički ured Sanja Ferković Cetina, za 1/20 dijela nekretnine k.č. 

1187, upisane u z.k.ul. 1446 u k.o. Kanfanar ponuđena cijena: 21.000,00 kn 

5. Ponuditelj: DOM ADRIA d.o.o.  za nekretnina: k.č. 1064/3 u površini od 176 m2 

ponuđena cijena : 60.000,00 kn 

6. Ponuditelj: Niki Červar, za nekretnina: k.č. 1064/3 u površini od 176 m2 ponuđena 

cijena : 83.801,00 kuna 

Načelnik predlaže da se za 1/20 dijela nekretnine k.č. 1187 k.o. Kanfanar prihvati ponuda 

odvjetničkog ureda Sanja Ferković Cetina, za k.č. 2940 u k.o. Kanfanar prihvati ponuda  

Denisa Damijanića, a ponuda za k.č. 1064/3 izuzme iz Odluke zbog određenih pravnih 

nedoumica te će se prethodno pravno posavjetovati s Općinskom pravnicom. 

Načelnik predlaže da se prihvati odluka u navedenom obliku. 

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

glasovanju. Glasovanjem se  „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnine 

 

Ad. 15. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar 

 Načelnik je uvodno rekao da je riječ o česticama u Šorići i u Juralu 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.16. Odluka o evidentiranju knjigovodstvene vrijednosti nekretnina u glavnoj knjizi 

Općine Kanfanar, 

Načelnik je detaljno obrazložio Odluku koja se odnosi da se na osnovi procjembenog 

elaborata koji je izradio stalni sudski vještak vrijednost nogometnog igrališta vodi u 

knjigovodstvenoj evidenciji kao imovina.Procjenjena vrijednost je četiri milijuna kuna 

odnosno 540 000 eura.  

Načelnik predlaže da se prihvati odluka u navedenom obliku. 
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Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se  „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

O evidentiranju knjigovodstvene vrijednosti nekretnina u glavnoj knjizi 

 

Ad. Razno. 

Načelnik se zahvalio na suradnji u ovoj uspješnoj godini zbog realizacije mnogobrojnih 

značajnih projekata. Svima želi odmora u božićno novogodišnjim blagdanima, te uspjeha, 

zdravlja i dobrih trenutaka u Općini Kanfanar. 

Predsjednica općinskog vijeća Općine Kanfanar zahvaljuje se svima na uspješnoj suradnji te 

želi uspješnu i vesele božićno novogodišnje blagdane. 

Marko Jelenić u ime kluba HSLS – a zahvaljuje svima na dosadašnjoj uspješnoj suradnji te 

želi svima sretne i uspješne božićno novogodišnje blagdane. 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

 

 

 

 


