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Z A P I S N I K 
 
sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 4. srpnja 2018. godine u prostorijama 
Općinske vijećnice u Kršanu. 
 
Nazočni:  
- vijećnici: Zdravko Vidak – Predsjednik Općinskog vijeća, Roko Terković i Ivan Vozila – zamjenici 

predsjednika, te članovi: Boris Babić, Silvano Uravić, Slavko Rabar, Esad Huskić, Darko Androić, Andrej 
Lipnik, Šemso Mujić, Jurica Poropat, Suzana Licul i Dragan Ljubičić. 

- Valdi Runko – Općinski načelnik i Roman Carić – zamjenik Općinskog načelnika, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – Pročelnica JUO,  Patricija Zanketić – Voditelj Odsjeka za 

gospodarstvo, Silvana Smilović - Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo Vilma Stankić- Voditelj 
Odsjeka za urbanizam i graditeljstvo, Rosana Klarić- Viši referent - poljoprivredni redar,  Sean Šturbej – Viši 
referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika, 

- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr), Branko Biočić(Glas Istre), Silvana Fable (Radio Labin), Robi 
Selan (Labinština info.) 

- ostali: - Zvonimir Prgomet (PANONIAN GRAIN d.o.o. Osijek), - Enko Malec i Miro Kasipović  (KAM d.o.o. 
Rijeka) 

  
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj 
zapisnik. 
 
Započeto u 18:02 sati. 
 
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne, otvara 5. redovnu sjednicu, te moli prozivku. 
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno  13 vijećnika, Predsjednik vijeća Zdravko Vidak konstatira da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
 
Ad.1.) Verificiranje zapisnika sa 4. Redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 
05.06. 2018. Godine 
 
Predsjednik vijeća stavlja na razmatranje zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan 
održane 05. lipnja 2018. godine, a budući primjedbi nije bilo, isti se usvaja. 
 
Zbog kašnjenja izlagača za 3. točku, uz koju je vezana i 2. točka dnevnog reda iste su prebacuju za kasnije, te 
se prelazi na obradu 4. točke. 
 
Ad.4.) Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom Opisu projekta /operacija 
unutar mjere 07 „Mjere usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ Iz Programa ruralnog razvoja RH 
za razdoblje 2014.-2020. na području Općine Kršan (Projekt Sadnje topola u Čepićkom polju- Obnova 
vjetrozaštite na području Općine Kršan lokalitet Čepić Polja)  
 
Na sjednicu dolaze Enko Malec i Miro Kasipović, predstavnici tvrtke KAM d.o.o. Rijeka. u 18:05 sati. 
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Z. Prgomet nakon izlaže Projekt Sadnje topola u Čepićkom Polju.  
 
Nakon obrazlaganja izlagača  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova 
ZA jednoglasno donosi   
 

ODLUKA  
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA PREMA PRILOŽENOM OPISU PROJEKTA /OPERACIJA 
UNUTAR MJERE 07 „MJERE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA 
RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN (PROJEKT 

SADNJE TOPOLA U ČEPIĆKOM POLJU- OBNOVA VJETROZAŠTITE NA PODRUČUJU OPĆINE KRŠAN 
LOKALITET ČEPIĆ POLJA)  

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.3.) Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom Opisu projekta/ 
operacija unutar mjere 07 „Mjere usluga i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.  Na području Općine Kršan (Rekonstrukcija i proširenje postojećeg 
groblja Kršan) Obrazlaže predstavnik tvrtke KAM d.o.o. Rijeka 
 
M. Kasipović  izlaže projekt Rekonstrukcija i proširenje postojećeg groblja Kršan. 
Nakon obrazlaganja izlagača  Z. Vidak otvara raspravu. 
Budući da nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova 
ZA jednoglasno donosi   
 

ODLUKA 
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA PREMA PRILOŽENOM OPISU PROJEKTA/ OPERACIJA 
UNUTAR MJERE 07 „MJERE USLUGA I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA 

RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.  NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN 
(REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE POSTOJEĆEG GROBLJA KRŠAN)  

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.) Izmjene i dopune Plana ukupnog razvoja Općine Kršan 2014.-2020. godinu  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
E. Huskić iznosi problematike Potpićna zbog nedovoljnog ulaganja u isti, odnosno problematiku vezanu uz 
upravitelja zgrada i energetsku učinkovitost. 
Načelnik objašnjava kako je za energetsku učinkovitost i upravljanje zgradama odgovorna tvrtka Kany d.o.o. iz 
Pule i kako se stanari moraju složitI ako žele promijenit upravitelja zgrada.  
 
S. Uravić  postavlja pitanje gdje je osoba koja je prije godinu i pol bila izrađivač PUR-a, odnosno kao stručnjak 
za privlačenje sredstava iz EU projekta, gospodin Ćelić. 
Načelnik odgovara kako je ta osoba zadužena za financijski dio projekta, odnosno kako je on uključen u Projekt 
obnove Kaštela. 
 
Budući da nije bilo  više  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 
glasova ZA jednoglasno donose 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2014.-2020. godine 
 
u tekstu kako je predloženo, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.) Razmatranje Prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije 
za 2019. I 2020. godinu sa pripadajućim programima: 
 
Ad.5.1.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kršan za 2018. godinu 
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
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Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova 
ZA i 5 SUZDRŽAN donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.2.)  Prijedlog I. Izmjene i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
područje Općine Kršan za 2018. Godinu  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
Z. Vidak postavlja pitanje na što se odnosi stavka izgradnje nerazvrstane ceste Fratrije. 
Načelnik odgovara kako je to samo vezano uz izradu dokumentacije za cestu odnosno građevinske dozvole. 
 
Budući da nije bilo više pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 
glasova ZA i 5 SUZDRŽAN donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJE OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.3.)  Prijedlog I. Izmjene i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i 
stambenih objekata na području Općine Kršan za 2018. godinu  
 
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
E. Huskić postavlja pitanje vezano za rekonstrukciju Dječjeg vrtića u Potpićnu odnosno na koji način će se ista 
financirat iz proračuna ili iz EU fondova. 
V. Runko odgovara kako je projekt ugovoren i kako prijava ide u 9. ili 10. mjesecu. Koliko će sredstava biti 
potrebno znat će se kad se budu ugovarali radovi.  
 
Budući da nije bilo više pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 
glasova ZA i 5 SUZDRŽAN donose  
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.4.)   Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa planova, studija, projekata i podloga na području –
Općine Kršan za 2018. godinu  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova 
ZA i 5 SUZDRŽAN donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA NA PODRUČJU –OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.5.) Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2018. godinu    
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
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Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova 
ZA i 3 SUZDRŽAN donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.5.6.) Prijedlog I. Izmjene i dopuna Program javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2018. godinu  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
S. Uravić ističe kako u participiranju troškova za KUD sudjeluju i Općina Pićan i Općina Sveta Nedjelja. Smatra 
kako bi se trebalo skidati svima proporcionalno, odnosno ravnomjerno, a ne KUD-u tako velik iznos jer se to 
može protumačiti na krivi način.   
V. Runko odgovara kako je to jedan od razloga što su im se smanjila sredstva, jer se samo ta udruga financira 
iz drugih općina. Smatra kako je 120.000,00 kuna sasvim pristojan iznos za KUD. 
 
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova 
ZA i 5 PROTIV donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.5.7.)  Prijedlog I. Izmjene i dopuna Program javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2018. godinu 
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova 
ZA i 5 SUZDRŽAN donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.5.8.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja 
Općine Kršan za 2018. godinu  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova 
ZA i 5 SUZDRŽAN donose 
 
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ŠKOSLKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Predsjednik vijeća daje stanku u 18:59 sati. 
Sjednica se nastavlja u 19:10 sati. 
 
 
Ad.6.) Prijedlog I. Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kršan za 2018. Godinu i Projekcija 
 za 2019. I 2020. godinu  
 
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
Budući da nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova 
ZA jednoglasno donose 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.7.) Prijedlog I. Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kršan za 2018. godinu  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
Budući da nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova 
ZA jednoglasno donose 
 

I. IZMJEN E I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KRŠAN ZA 2018. 
 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čine sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
Ad.8.) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu/ suvlasništvu 
Općine Kršan  
 
Pročelnica obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja pročelnice Z. Vidak otvara raspravu.  
Budući da nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova 
ZA jednoglasno donosi   
 

ODLUKA 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA  

U VLASNIŠTVU/ SUVLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.9.) Prijedlog Odluke o oslobađanju dijela zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH  
 
Načelnik upoznaje da se oslobađanje odnosi na PO Buretić iz Boljuna zbog štete nastale uslijed katastrofalnog 
požara, što obrazlaže. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
S. Uravić predlaže da se PO Buretić pomogne više od predloženoga. 
V. Runko pojašnjava kako je oslobođen cjelokupnog iznosa koji ide Općini Kršan, ostatak ide županiji.  
R. Fable se nadovezuje  kako je Poljoprivredna zadruga izašla maksimalno u susret što se tiče hrane za stoku, 
a napominje kako je šteta procijenjena na 500-600 tisuća kuna.  
 
Budući da više nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 
glasova ZA jednoglasno donosi   
 

ODLUKA 
O OSLOBOĐENJU DIJELA ZAKUPNINE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.10.)  Prijedlog Odluke o predaji komunalne vodne građevine- vodovodni ogranak Načinovići- Jurasi 
u vlasništvu društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin  
 
Načelnik obrazlaže točku. Nakon načelnikovog  obrazlaganja  Z. Vidak otvara raspravu. 
 
S. Uravić  postavlja pitanje koji je iznos 1kn po kubiku prikupljen koji plaćamo i kamo će se taj novac utrošiti. 
V. Runko odgovara kako će se taj novac trošiti po planu i programu Vodovoda Labin, za gradnju vodovoda u 
visini 180.000,00 kuna, sve ostale investicije su nove gradnje i rekonstrukcije objekata na našoj zajednici, a 
općina sufinancira koliko može.  Dužni smo oko 300.000,00 kuna Vodovodu Labin, a od toga 150.000,00 ili 
180.000,00 kuna od 1kn po kubiku, ostali dio od 500.000,00 kuna koji je planiran od naših sredstava iz 
komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Vjerujem da ćemo uspjet ugovorit vodu do Starog grada Kršana. 
Općina Kršan mora napravit još 15 km cijevi kako bi svi žitelji Općine Kršan imali vodu. 
 
Budući da više nije bilo  pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 
glasova ZA jednoglasno donosi   
 

ODLUKA 
O PREDAJI KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE- VODOVODNI OGRANAK NAČINOVIĆI- JURASI U 

VLASNIŠTVU DRUŠTVA VODOVOD LABIN D.O.O. LABIN 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.11.) Razno  
 
R. Terković postavlja pitanje kada će se riješit problematika kanti, odnosno kada će stanovnici dobit kante za 
razvrstavanje otpada, jer se govorilo kako će se ugovori dobit do 01.07.2018. godine,  a tko se ne pridržava 
razvrstavanja otpada bit će kažnjen.  
V. Runko odgovara kako smo prijavili 1.200 žutih, 1.200 zelenih kanti i 20 zelenih otoka. Ministarstvo je izašlo 
na početku sa datumom od 01. srpnja, no promijenili su zakon i odredili kako će javnu nabavu raditi 
Ministarstvo, a ne trgovačka društva.  Ukupna veličina nabavke je u visini 500.000,00 kuna, 450.000,00 kuna  
osigurava Ministarstvo. Do roka isporuke tih kanti proći će sigurno još dva mjeseca i više, tako da ne može biti 
kazni za kante kojih još nema.    
 
D. Ljubičić postavlja pita da li građani imaju pravo na besplatni kontejner za krupni otpad jednom godišnje. 
V. Stankić odgovara kako  svaki korisnik ima pravo na 1 kubik krupnog otpada besplatno godišnje. 
 
E. Huskić umoljava da se u buduće čestita Bajram na WEB stranici Općine Kršan.  
 
S. Rabar postavlja pitanje kako je dobit Vodovoda Labin raspodijeljena i koliki je njen iznos. 
V. Runko odgovara kako se radi oko 500.000,00 kuna sa čime je plaćena obveza prema RH, koliko je ostalo i 
kolika je dobit izvijestiti će naknadno. 
 
A. Lipnik postavlja pitanje kada će biti dodjela vezova u Plomin Luci jer si ljudi sami pišu imena.  
V. Runko odgovara kako su u Plomin Luci svi nelegalno vezani jer je to otvoreno gradilište i da su ljudi vezani 
na vlastitu odgovornost.  
Š Mujić postavlja pitanje kakva će cijena biti po vezu, na što mu V. Runko odgovara kako će se to dogovorit na 
Vijeću.  
 
 
Pitanja više nije bilo pa Predsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 19:50.sati. 
 
 
 
 

  Voditelj zapisnika       Predsjednik Općinskog vijeća  
 

              Sean Šturbej, v.r.                                      Zdravko Vidak, v.r.       
 
 
 
 
 
 


