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ZAPISNIK
sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 14. ožujka 2018.
godine, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.
Sjednici su nazočni:
- članica/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Zdravko Vidak - predsjednik, Roko Terković i Ivan Vozila
– zamjenici predsjednika, te članovi: Boris Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Jurica Poropat, Esad
Huskić, Tina Peteani, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar,
- Valdi Runko – načelnik i Roman Carić – zamjenik načelnika Općine Kršan,
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Silvana Smilović – voditelj Odsjeka za
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, građevinarstvo i komunalne
poslove, Patricia Zanketić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i Orijana Načinović – administrativna
tajnica, voditelj zapisnika,
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Branko Biočić (Glas Istre), Robi Selan (Labinština
info), Katarina Šoštarić Perković (5 portal),
- ostali: Boris Rogić - član Skupštine Istarske županije.
Napomena: Temeljem čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski će
se zapis pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik, te akte sa današnje
sjednice.
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Započeto u 17

sati.

Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak otvara 1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kršan, pozdravlja štovane vijećnice i vijećnike, načelnika, zamjenika načelnika, djelatnike općinskih
službi, gdina. Rogića i novinare. Moli za prozivku.
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih 13
vijećnika.
Predsjednik Z. Vidak navodi da je dnevni red upućen u materijalima, pa obzirom na isti nema
primjedbi, prelazi na njegovu obradu.

Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa:
- 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 19.12. 2017. godine
- 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 31.01. 2018. godine
Z. Vidak otvara raspravu po navedenim zapisnicima.
R. Terković ima primjedbu na zapisnik sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan
održane 31.01.2018. godine, na 2. stranici, jer smatra da je nastala greška u stavku koji glasi:
„R.Terković pita tko je vlasnik plastičnih kontejnera različitih dimenzija, te kontejnera za krupni otpad.
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A. Golja odgovara da je vlasnik plastičnih kontejnera Općina Kršan, a velikih za krupni otpad tvrtka 1.
Maj d.o.o. Labin.“
R. Terković navodi da napisano nije istina, obzirom je osobno 2009. godine bio uključen pri
preuzimanju oko 150 plastičnih kontejnera i 10 kontejnera od 5 tona za krupni otpad. Navodi da bi isti
trebali biti vlasništvo Općine Kršan, a ne tvrtke 1. Maj d.o.o. Predlaže da se presluša tonska snimka, te
isto ispravi.
Predsjednik Z. Vidak konstatira da primjedba R. Terkovića uđe u zapisnik, dio tonske snimke se
presluša kako je predloženo, te korigira navedeni zapisnik.
Daljnjih primjedbi na navedene zapisnike nema, predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira da su
zapisnici usvojeni sa unesenom ispravkom temeljem primjedbe R. Terkovića.
Ad 2.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kršan za 2018. godinu
Načelnik ukratko obrazlaže prijedlog Odluke po ovoj točci, navodeći da na sva pitanja koja nisu
obuhvaćena prijedlogom primjenjuje se Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Z. Vidak zahvaljuje te otvara raspravu. Obzirom nema prijavljenih, raspravu zaključuje, te predloženu
Odluku daje na usvajanje glasovanjem.
Temeljem glasovanja sa 13 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“ tj. jednoglasno Općinsko
vijeće donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2018. godinu
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.
Ad 3.) Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini
Kršan u 2018. godini
Obrazloženje po ovoj točci i predloženoj Odluci ponovno iznosi načelnik, navodeći da Vijeće
bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan nema svoj poslovni račun, već djeluju u okviru Općine
Kršan, pa se tako iskazuju i kroz proračun lokalne zajednice.
Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju, otvara raspravu po točci ali prijavljenih nema, pa daje
predloženu Odluku na glasovanje.
Temeljem glasovanja sa 13 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“ što je ujedno i jednoglasno
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
u Općini Kršan u 2018. godini
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.
Ad 4.) Prijedlog Odluke o ugovaranju dobavljačkog faktoringa
Predsjednik najavljuje točku, te riječ obrazloženja daje načelniku.
Načelnik V. Runko upoznaje sa predloženom Odlukom, koja se predlaže iz razloga neusklađenosti
naplaćenih prihoda i dospjelih obveza Općine Kršan. Podsjeća da se tijekom 2017. g desila havarija u
TE 1, te produženje remonta i obnove u TE 2, što je rezultiralo umanjenjem proračuna za skoro 6,5
milijuna kuna. S razloga dinamike ugovaranja i izvršenja radova na Privezu čamaca u Plomin Luci,
zakašnjenju plaćanja izvršenih i ovjerenih radova od strane nadzornog inženjera, te izbjegavanja
dodatnih troškova od strane izvođača radova zbog neplaćanja naše obveze, predlaže se donošenje
Odluke o ugovaranju dobavljačkog faktoringa, na predloženi način.
Navodi da se radi o I. fazi, što ne znači da bi to bila i posljednja, a obzirom na najave HEP-a o
remontu termoelektrane predviđenom za svibanj 2018.g. te drugim okolnostima.
Predsjednik Z. Vidak otvara raspravu.
S. Uravić prihvaća obrazloženje od načelnika u dijelu koji se odnosi na havariju u TE Plomin iz prošle
godine, poznat mu je predloženi način da se premoste određene dubioze, ali navodi da će se time
premostiti samo jedna situacija. Navodi da su već lani bili upoznati sa završavanjem rada TE 1, ali se
očigledno tome nije pridavalo veću pažnju. Navodi da je bio poznat obim kvarova u termoelektrani i
kapacitet rada. Smatra da Općina Kršan do sada nije bila u nezavidnijoj situaciji, a da se u niti jednoj
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točci dnevnog reda nije zauzelo pravac na smanjenju rashodovne strane, što smatra neminovnim.
Dalje navodi da su godinama korisnici Proračuna bili naučeni konzumirati ga kroz određene aktivnosti i
Udruge, te smatra da je tome došao kraj. Upućuje na puno racionalnije ponašanje, mišljenja je da
trebaju biti puno bolji gospodari, sa razmišljanjem gdje uštedjeti. Sagledavajući realno smatra da mogu
rješavati samo tekuću problematiku i održavati hladan pogon. Sugerira načelniku, počevši od ove
sjednice Vijeća, da za 20 % spuste naknade vijećnicima i radnim tijelima, kao pokazatelj uštede. U
protivnom bojazni je da će doći u pitanje redovita isplata plaća djelatnicima Općine i Dječjeg vrtića, te
svega ostalog. Poziva svih na razmišljanje i početak ušteda, na racionalnije postupanje, te bolju
budućnost.
V. Runko navodi da su realna dugovanja i potraživanja nastala 2017. g., a za 2018. uredno su se
uvrstile stavke pojedinih prihoda. Glede radova navodi da su Ugovori bili potpisani, a TE 2 je bila u
većem remontu, dok je TE 1 postala nefunkcionalna. Sadašnje stanje refleks je okolnosti iz
2017.godine. Temeljem predloženog faktoringa navodi da bi obveze mjesečno iznosile oko 100 tisuća
kuna, a bez istoga kamate bi temeljem dugovanja bile ravnomjerne posudbi od Erste banke. Mišljenja
je da će termoelektrana izvršiti svoju godišnju proizvodnju, ista je planirana u okviru našeg Proračuna
u visini 9 – 10 milijuna kuna. Ugovaranje faktoringa smatra realnim i najbezbolnijim u ovom trenutku.
S. Uravić zahvaljuje načelniku na obrazloženju, navodeći da nigdje nije spomenuo početak ušteda. Za
činjenicu navodi da se ne piše dobro ukoliko se ne budu reducirali, da su sve Udruge bile naučene na
naknade koje nigdje drugdje ne bi dobili, da vijećnici imaju najveće naknade na labinštini, da trebaju
biti realni i „stati na loptu“. Sugerira da pokušaju biti racionalniji i na rashodovnoj strani budu puno
realniji.
Glede naknada vijećnicima Z. Vidak navodi da ima podatke kako ih u okruženju svi imaju u visini 98%.
Zanima ga na koje je smanjenje od 20% predlagao vijećnik S. Uravić, pa ga upoznaje kako je mislio
na naknade honoriranih vijećnika, rad Vijeća i članova Radnih tijela,da najprije treba pokazati od sebe.
V. Runko upoznaje da se razmišlja o Rebalansu, da je uvjerenja da će biti predložen do početka
travnja, te da lokalna zajednica nije otvorila niti jedan javni natječaj izvan protokola koji je usvojen
2017. za 2018. godinu, niti će se otvarati dok se ne završi Privez čamaca. Dakle započeto će se
dovršiti, a o ostalom će se sagledati kretanja odnosno prihodovna strana.
B. Babić pita pojašnjenje glede dugovanja tvrtci Sun Adria, te visini kamata koje je obvezna podmiriti
Općina, na koje pojašnjenje daje S. Smilović navodeći da raspolažemo sa 1.041.401,25 kuna, kolika
je visina posljednje situacije za izvršene radove koju će podmiriti Banka, a mi ćemo Banci mjesečno
vraćati oko 100 tisuća kn, plus kamate od ukupno 24.000,00 kn.
E. Huskić izražava da razumije situaciju koja je dovela do kredita, međutim da sada plaćaju luksuz.
Smatra da se radi o „dobroj školi“, pa za sljedeće razdoblje predlaže da se takve situacije izbjegavaju.
Navodi da se trenutno realizira Privez čamaca, a cestu za Lazarići i nadalje nemamo, Industrijska ulica
u Potpićnu je i dalje raskopana, imamo udarnu rupu na cesti prema crkvi u Potpićnu, odnosno
Marketu. Po završetku Priveza čamaca koristi će imati 100-tinjak ljudi. Mišljenja je da su neke druge
stvari bile važnije i prioritetnije, a ostale su zakočene odnosno na čekanju. Za primjer navodi Dvoranu
u Potpićnu, te navodi da se neke stvari mora staviti sa strane. Moli da se obiđe Potpićan, te sagleda
situacija mimo glavne ceste. Predlaže da se maknu veći projekti koje nije moguće financijski realizirati,
a također uzme u obzir da TE 2 može također stati.
V. Runko navodi da se ovdje ne radi o kreditu, već o usvojenoj stavci Proračuna za 2018. g. samo što
se prihod ne koristi tijekom 6. – 7. mjeseca nego sada, a vraćamo u 12 mjesečnih rata. Glede
projekata Starački Dom, Radna zona, Dvorana i dr. navodi da lokalna zajednica na tom putu neće
stati, te će se dokumentacija privesti svrsi i svome završetku, a s kojim će se korakom prvim krenuti
odlučiti će vijećnici.
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, predsjednik zahvaljuje te zaključuje raspravu. Daje prijedlog
Odluke po ovoj točci na usvajanje.
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 13 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o ugovaranju dobavljačkog faktoringa sa Erste bankom
Članak 1.
Iz razloga premošćenja neusklađenosti naplaćenih prihoda i dospjelih obveza, Općina
Kršan pristupa sklapanju ugovora o dobavljačkom faktoringu.
Pružatelj usluge je Erste banka, u kojoj Općina Kršan ima otvoren žiro račun.
Članak 2.
Dobavljački faktoring se odnosi na podmirenje nedospjele XII privremene situacije u
iznosu od 1.041.401,25 kn, ispostavljene od strane Sun Adria d.o.o., a za izvršene radove na
izgradnji obale za privez čamaca na području naselja Plomin Luka.
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Članak 3.
Predviđeni uvjeti na temelju ponude Erste banke su slijedeći:
- Jednokratna naknada : 0,20% (obračunava se na nominalni iznos otkupa)
- Kamatna stopa: 3,8%
- Iznos avansa: 100%
- Instrument osiguranja: zadužnica
- Mjesečna rata od 100.000,00 kn plaća se do 16-tog u mjesecu
Članak 4.
Sredstva za vraćanje dobavljačkog faktoringa osigurana su u Proračunu Općine Kršan
za 2018. godinu.
Članak 6.
Ovlašćuje se načelnik Općine Kršan da sukladno Zakonu o proračunu, te Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, zaključi Ugovor o dobavljačkom
faktoringu i o tome obavijesti Općinsko vijeće Općine Kršan.
Članak 7.
Ova će se Odluka o ugovaranju dobavljačkog faktoringa sa Erste bankom objaviti u
Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu danom objave.
Ad 5.) Izvješće o stanju sustava Civilne zaštite na području Općine Kršan za 2017. godinu
(Izlagatelj: Predstavnik Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije)
Predsjednik Z. Vidak daje riječ obrazloženja B. Rogiću.
B. Rogić podnosi Izvješće o stanju sustava Civilne zaštite na području Općine Kršan za 2017. g. Daje
osvrt na plansku dokumentaciju, upoznajući da Općina Kršan ima Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i
spašavanja, temeljene dokumente u sustavu CZ. Temeljem zakonskih odredbi IŽ je dostavila
smjernice za izradu Procjene rizika, potom je načelnik od subjekata zatražio dostavu mišljenja.
Izražava uvjerenje da će vijećnici prije kalendarskog ljeta imati na stolu novu Procjenu, o čemu će
raspravljati i usvojiti ih. Upoznaje da je Općina Kršan potom dužna izraditi i usvojiti Operativni plan
temeljen na Procjeni rizika. Upoznaje o dužnosti osposobljavanja članova Stožera CZ, te dužnosti
osposobljavanja čelnika JLS u roku 6 mjeseci od stupanja na dužnost, što je i učinjeno. Nadalje
upoznaje sa zakonskom odredbom o imenovanju Povjerenika i zamjenika CZ, te poziva na njihovo
predlaganje ili imenovanje iz redova vijećnika. Ističe značaj Gradskog društva Crvenog križa Labin iz
razloga velike snage i značaja pri poduzimanju mjera iz CZ. Glede vježbi CZ podsjeća da je tijekom
2017. g. održana najveća vježba na području IŽ u povijesti održavanja, te je bila međunarodnog
karaktera, brojila je preko 400 učesnika, te je trajala 36 sati neprekidno. Pri istoj vježbi posmatrači su
bili međunarodni, te upoznaje da smo dobili više nego dobre ocjene. Zaključuje navodeći da Općina
Kršan ima svu Plansku dokumentaciju propisanu zakonskom regulativom i podzakonskim aktima,
ustrojene Povjerenike CZ, ustrojenu Postrojbu CZ, Dobrovoljno vatrogasno društvo, komunalne
snage, koji sve zajedno čine snage koje prema procjeni ugroza u najvećoj mjeri rješavaju određene
probleme. U slučaju veće potrebe angažiraju se ostale snage iz Istarske župšanije.
Predsjednik zahvaljuje B. Rogiću, te otvara raspravu.
J. Poropat podsjeća da je 2014. g. završio obuku CZ, te pita o imenovanju Povjerenika, na koje B.
Rogić upoznaje da je tada osnovana Postrojba CZ, završila je osposobljavanje, a ustroj Povjerenika
započeo se tek 2015.g. Dodaje da je u 10. mjesecu 2017. g. Općina Kršan imala inspekcijski nadzor
od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, o čemu je sačinjen Zapisnik, a koji potvrđuje ono o
čemu je večeras upoznao.
V. Runko ispravlja da ova Općina svih ovih proteklih godina nema godišnjih raspusta, eventualno
obzirom na kretanje Proračuna ove bi godine to možda bilo moguće.
Prijavljenih više nema, predsjednik zahvaljuje B. Rogiću, te daje Izvješće po ovoj točci na usvajanje.
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava
civilne zaštite Općine Kršan za 2017. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite na području
Općine Kršan za 2017. godinu.
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Članak 2.
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kršan za 2017. godinu čini
sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u
Kršan» .

«Službenom glasilu Općine

Ad 6.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite Općine
Kršan za 2018. godinu
(Izlagatelj: Predstavnik Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije)
Predsjednik ponovno daje riječ izlaganja B. Rogiću.
B. Rogić upoznaje sa dužnostima Općine Kršan, tj. Općinskog vijeća, te zakonskim odredbama.
Upućuje na tablicu financijskih pokazatelja, koja je upućena kao sastavni dio materijala za ovu točku.
Navodi da su podaci izvučeni iz Poračuna Općine, da se ne radi o malim sredstvima, a koja također
utječu na izvršavanje obveza pri pojavi ugroza građana. Na kraju zahvaljuje g. Romanu Cariću, s
kojim je ranijih godina usko surađivao, a sada gđi. Gloriji Fable, s kojom odrađuje sve potrebno.
Z. Vidak zahvaljuje na izlaganju te otvara raspravu. Prijavljenih nema, pa predsjednik daje Godišnji
plan razvoja Sustava civilne zaštite Općine Kršan za 2018. godine na usvajanje.
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja Sustava
civilne zaštite Općine Kršan za 2018. Godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kršan usvaja Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području
Općine Kršan za 2018. godinu.
Članak 2.
Usvojeni Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Kršan za 2018.
godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u

«Službenom glasilu Općine

Kršan».
Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak odobrava stanku. Stanka traje od 17
nakon koje sjednici više nije prisutna gđa. Silvana Fable (Radio Labin).
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Ad 7.) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni statuta DV KOCKICA Kršan
Načelnik upoznaje da Općinsko vijeće Općine Kršan izdaje suglasnost u postupku donošenja
predložene Odluke, moli da u predloženoj odluci toč. 3. glasi: „Štambilj je četvrtastog oblika, širine 30
mm i dužine 65 mm.“, a navedeni nastavak da se briše, te u čl. 1. predposljednji stavak umjesto
„Pečat iz stavka 1. …“ glasi „Štambilj iz stavka 1. …“ obzirom se radi o grešci. Primjedbi na prijedlog
za korekciju teksta predložene Odluke nema.
Z. Vidak otvara raspravu, ali primjedbi ni prijavljenih nema pa je zaključuje, te daje na glasovanje
davanje Suglasnosti na predloženu Odluku sa uvrštenim korekcijama.
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje SUGLASNOST na prijedlog akta:
- Odluka o I. izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „KOCKICA“ Kršan, koji se nalazi u
privitku ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasilu Općine Kršan.
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Ad 8.) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ obrazloženja načelniku.
Načelnik upoznaje sa prijedlogom, navodeći da je dosadašnje Vijeće za davanje koncesijskog
odobrenja brojilo 5 članova, da se zbog prestanka mandata u Općinskom vijeću za Zorana Karlića
predlaže imenovanje člana Roka Terkovića, a za dosadašnjeg člana kap. Nina Škopca, radi odlaska u
mirovinu predlaže imenovanje kap. Mladena Utkovića, kao predstavnika Lučke kapetanije Pula.
Preostali članovi navedenog Vijeća su: Zdravko Vidak i Boris Babić od strane Općine Kršan, te Damir
Rudela kao predstavnik Županijskog upravnog tijela.
Z. Vidak otvara raspravu. Prijavljenih nema, te predsjednik daje predloženo na usvajanje.
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
I.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 05/14), u daljnjem tekstu: Odluka, u toč. III. mijenjaju se
članovi Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru kako slijedi:
- umjesto dosadašnjeg člana kao predstavnika Općine Kršan Zorana Karlića, koji se
razrješuje, imenuje se novi član Roko Terković, kao predstavnik Općine Kršan,
- umjesto dosadašnjeg člana kap. Nino Škopac, kao predstavnika Lučke kapetanije Pula, koji
se razrješuje, imenuje se novi član kap. Mladen Utković, kao predstavnik Lučke kapetanije Pula.
II.
Ovo Izmjena Odluke stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu
Općine Kršan''.
Ad 9.) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Kršan
Za davanje obrazloženja po ovoj točci predsjednik daje riječ gđi. V. Stankić.
V. Stankić upoznaje da se, temeljem zakonskih promjena koje je donio Ustavni sud, predlaže
usklađenje naše Odluke o grobljima sa Zakonom, te brisanje dijela riječi koje se odnose na nekretnine
i porez.
Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju, te otvara raspravu. Pošto tijekom otvorene rasprave nema
prijavljenih predsjednik daje predloženu Odluku na usvajanje.
Temeljem glasovanja svih 13 „ZA“, što je ujedno i jednoglasno, predsjednik konstatira da Općinsko
vijeće donosi
ODLUKU
o Izmjenama Odluke o grobljima
na području Općine Kršan
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/16.)
Članak 1.
U Odluci o grobljima na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/16.) u
daljnjem tekstu: Odluka, u članku 18., stavak 5. iza riječi „ nekretninom“ stavlja se točka i brišu se riječi
„pa, stoga, ako uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme,
odnosno uređaja groba koji su izgrađeni na grobnom mjestu, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz
ugovor o ustupanju Upravi groblja priložit i dokaz o uplaćenom porezu na promet te nekretnine.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine
Kršan''.

Ad 10.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih naknada na grobljima na
području Općine Kršan
Obrazloženje po ovoj točci daje načelnik V. Runko.
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V. Runko navodi da iz razloga stečene prakse i okolnosti nekim umirovljenicima je prezahtjevno
plaćanje naknade odjednom, predlaže se mijenjanje članka 3. st. 1. plaćanje u ratama maksimalno do
4 rate, odnosno 4 mjeseca.
Predsjednik otvara raspravu. Prijavljenih nema, pa predsjednik daje na usvajanje Odluku predloženu
po ovoj točci.
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o visini grobnih naknada na grobljima
na području Općine Kršan
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/16, 05/16)
Članak 1.
U Odluci o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Kršan (''Službeno glasilo
Općine Kršan'' br. 04/16, 05/16) u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 3., stavak 1. mijenja se i glasi:
„Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme plaća se
jednokratno, odnosno do maksimalno četiri (4) rate, prema zahtjevu podnositelja, na temelju površine i
lokacije grobnog mjesta na groblju.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine
Kršan''.

Ad 11.) Razno
Predsjednik Z. Vidak nakon najave točke daje vijećnici/ma mogućnost postavljanja po 3 pitanja.
S. Uravić postavlja pitanje da li je na vidiku izbor predsjednika NK Potpićan – Učka 72, na koje
predsjednik Z. Vidak odgovara negacijom.
Podsjećajući na današnje donošenje Odluke o faktoringu glede realizacije Priveza čamaca S. Rabar
postavlja pitanje da li će se pojaviti veći iznos od planiranog za tu realizaciju, obzirom je poznato da je
pri izvođenju radova došlo do propuštanja betona, pa ga je trebalo dodavati.
Načelnik upoznaje o visini ugovorenih radova, navodeći da s razloga dijela rekonstrukcije statike
privezišta do sada nije bilo naznaka za povećanjem troškova. Ukoliko se pojave dopunski radovi
načelnik navodi da će biti verificirani, ali da ima i nekih radova koji se neće izvoditi. Izražava značaj da
se radovi privedu kraju.
S. Rabar postavlja pitanje o stanju radova Šetnice u Plomin Luci, navodeći da se bar riješio put do
barića, odnosno da se bar riješio prilazni dio do Copacabane.
Načelnik informira da se posljednje učinjeno odnosi na proširenje prilaznog puta zbog prometa veće
mehanizacije i odvoza materijala iza pozicije plaže. Upoznaje da je u posljednjih 10-tak dana skinuta
sva zelena masa postavljena na šetnicu, koje je dio ugovora, navodi da je potrebno stabilizirati sve
bočne strane i cjelokupnu šetnicu isfrezat i izvaljat. Nadalje navodi da se radovi van ugovorenih neće
izvoditi. Dodaje da sa posljednjom dostavljenom situacijom troškovi iznose nešto više od milijun kuna,
od toga je isplaćeno 900.000,00 kuna. Završava da će do početka turističke sezone plaža biti uredna,
operativna i osposobljena za kupače.
Obzirom je bio član Skupštine društva Vodovod Labin S. Rabar postavlja pitanje da li ima novih
događaja, odnosno da li se priprema nešto novo na Općini Kršan, da li tekuće investicije postoje, da li
se priprema projekat za odvodnju.
Načelnik upoznaje da lokalna zajednica do današnjeg dana djeluje na način financiranja priključaka
magistralnog ili lokalnog karaktera do pozicije šaht ili mjerno mjesto. Navodi da u narednoj godini
odnosno strategiji moramo izgraditi još cca 15 km vodovodnih trasa, ali postoji i ključno pitanje, nakon
završnog obračuna, što ćemo sa ostatkom sredstava u odnosu na naše učešće u društvu Vodovod
Labin. Uvjerenja je da najprije treba dovršiti vodoopskrbu potom krenuti sa realizacijom dijela
odvodnje, što ne znači da se po tom pitanju neće raditi paralelno sa aktivnostima odvodnje sa
projektom Labin – Raša, tj. zaštiti obala i priobalja, gdje su uključena naselja Stepčići, Vozilići, Plomin,
Malini i Plomin Luka.
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Z. Vidak postavlja pitanje glede Doma kulture u Kršanu, na koje načelnik upoznaje sa prioritetnim
radovima na pripremi donošenja Urbanističkih planova obzirom su ljudi ograničeni u gradnji. Za
prioritete navodi: UPU Reciklažnog dvorišta, praćenje projekta obnove Kaštela Kršan, priprema za
polaganje cijevi vodoopskrbe Starog grada Kršan. Tri projekta koja su također prioritet jesu: projekt
Dvorane u Potpićnu, Poslovna zona u Kršanu za koju se čeka izglasavanje Odluke na Saboru, te
dnevni svakodnevni posao. Navodi da je Dom kulture također planiran, ali prihodovna strana
Proračuna tj. prihod od termoelektrana je upitan. Upoznaje o potrebnoj visini financijskih sredstava za
uređenje i opremanje Doma kulture.
Z. Vidak navodi da se u potpunosti ne slaže s načelnikom glede ostalih prioriteta naspram uređenja
Doma kulture u Kršanu, obzirom je u srpnju Dan Općine. Smatra da se umjesto nekog od navedenih
projekata kao prioritet treba dovršiti Dom kulture, ali neka vijećnici daju svoje mišljenje.
Načelnik predlaže raspisivanje natječaja, ugovaranje najpovoljnije ponude, sa rokom otplate za 6
mjeseci, naravno ukoliko bude zainteresiranih na takve uvjete.
Vezano za energetsku učinkovitost zgrade Dječjeg vrtića u Potpićnu E. Huskić upoznaje da je natječaj
otvoren ili će uskoro biti, na koje se načelnik nadovezuje da ga je zaboravio navesti, a također se radi
o prioritetu općinske uprave, te čija je priprema u tijeku.
B. Babić upoznaje sa pitanjem mještana Čepića za financiranje nabavke kolica za prijevoz cvijeća,
koja bi se koristila prilikom pogreba.
Načelnik podržava nabavku istih.
B. Babić upoznaje sa stanjem ceste Šušnjevica – Kršan, pogotovu kod Germina, na koje bi trebalo
reagirati, upoznati nadležne institucije, kako bi se par mjesta saniralo, te spriječilo nastajanje većih
oštećenja.
Informacija se prima na znanje.
B. Babić pita koliki je otprilike trenutni dug Općine Kršan, na koje načelnik upoznaje da ukupno iznosi
6 – 7 milijuna kuna.
Budući je sezona turizma R. Terković pita da li će kršanska kula biti otvorena, zatvorena ili će se još
koji dio dograditi.
Načelnik upoznaje da će biti otvorena, sa ograničenim brojem posjetitelja, te sa evidencijom ulaska i
izlaska osoba radi sigurnosti djece i malodobnika. Uvjerenja je da će biti studenata koji primaju
stipendije a zainteresirani su za volontiranje, u protivnom bi ih se platilo.
R: Terković postavlja pitanje rasvjete po stepenicama Kaštela Kršan, na koje načelnik upoznaje o
postavljanju privremene rasvjete, jer za stalnu nema dozvole. Glede vanjske rasvjete načelnik navodi
da je za sada neće biti, zbog poznatih razloga.
S. Uravić upućuje na odrađen posao glede sanacije mosta preko Boljunčice u Potpićnu, te sugerira da
se deponij građevinskog otpada blizu zgrade bivše Separacije sanira i vrati u prvobitno stanje prije
izvođenja radova. Napominje da je stanje ružno za oko, te se radi o omalovažavanju Općine Kršan.
Vezano za prometovanje velikog autobusa koji vozi školsku djecu S. Rabar upoznaje o postavljanju
pitanja mještana da li bi mogao prometovati manji, obzirom na smanjeni broj djece, te radi sigurnosti
prometa.
Načelnik upoznaje da je osnivač Osnovnih škola Upravni odjel županije nadležan za obrazovanje, koji
provodi natječaj, te ugovaraju prijevoz i uvjete, a koji nas o tome rijetko pitaju.
Pitanja ni prijedloga više nema, predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak, zaključuje sjednicu uz
najavu iduće za osam dana, te zahvaljuje na učešću.
Dovršeno u 18:35 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika:
Orijana Načinović, v.r.

Zdravko Vidak, v.r.
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