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Z A P I S N I K 
 

sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 06. lipnja 2019. godine, 
u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- članica/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Zdravko Vidak – predsjednik, Roko Terković i Ivan Vozila 
– potpredsjednici, te članovi: Boris Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Jurica Poropat, Suzana Licul, 
Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar. Odsutan: Esad Huskić, 
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko,   
- djelatnice/i općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević – voditelj Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, građevinarstvo i komunalne 
poslove, Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, 
Rosana Klarić – viši referent – poljoprivredni redar i Orijana Načinović – administrativna tajnica, 
voditelj zapisnika,  
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Branko Biočić (Glas Istre) i Katarina Perković 
Šoštarić (5 portal), 
- ostali nazočni – Bojan Zustović, Marina Honović i Hari Despot.  
 
Napomena: Temeljem  čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski 
će se snimak pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik, te akte sa današnje 
sjednice. Zbog tehničkih poteškoća sa diktafonom sjednica je tonski snimana od završetka 1. točke 
dnevnog reda.  
 
Započeto u 18

00
 sati. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak otvara 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Kršan, pozdravlja štovane vijećnice i vijećnike, načelnika, djelatnike općinskih Službi, predstavnike 
medija i ostale nazočne. Moli za prozivku, te za to poziva O. Načinović.   
 

Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, predsjednik Z. Vidak konstatira da sjednici 
prisustvuje 12 od 13 vijećnika, te prelazi na obradu dnevnog reda.  
 
 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 28. ožujka 2019. godine 
Nakon otvorene rasprave po navedenom zapisniku, te obzirom nema primjedbi, predsjednik konstatira 
da se zapisnik prihvaća.   
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Ad 2.) Prijedlog Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine 
Kršan u 2019. godini 
Načelnik ukratko upoznaje da je predložena Odluka sadržana u 5. članaka, da sadržava i 
obrazloženje te da obrazloženje za članak 3. slijedi pod narednim točkama današnjeg dnevnog reda. 
Nabraja na koja se aktivnosti odnosi ovaj Program.  
Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak zahvaljuje na obrazloženju, poziva gđu. V. Stankić ukoliko ima 
dodatno obrazloženje, te daje mogućnost postavljanja pitanja kroz otvorenu raspravu.  
B. Babić pita o izgradnji Doma umirovljenika u Šušnjevici u iznosu od 300.000,00 kn na što se odnosi, 
na koje načelnik upoznaje da uvijek treba ugovoriti glavni projekat. Navodi da obzirom se doradila 
Lokacijska dozvola nije ugovoren glavni projekat, između ostalog radi financijske konsolidacije 
Proračuna.  
Glede stavki Održavanja dječjih igrališta i sportskih objekata vijećnik J. Poropat pita da li se nešto od 
toga odnosi na održavanje školskih igrališta, koje načelnik potvrđuje, da je veći dio svih održavanja 
prikazan u Proračunu i za ovu namjenu.  
Prijavljenih više nema, pa predsjednik daje predloženu Odluku na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV i 4 glasa „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi   
 

O D L U K U 
o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine Kršan  

u 2019. godini 
 

u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio materijala i akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 3.) Razmatranje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2019. godinu i 
Projekcija za 2020. i 2021. godinu sa pripadajućim Programima: 
 3.1. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2019. godinu 
Na poziv predsjednika Općinskog vijeća načelnik obrazlaže prijedlog po navednoj podtočci. Upoznaje 
da se razlika pojavljuje na stavci Radova na sanaciji odrona od oborinskih voda u naselju Plominu, jer 
se pojavilo novo klizište, te na stavci Redovnog održavanja javne rasvjete, jer se pri promjeni starih 
rasvjetnih tijela postavljaju nova sa štednim žaruljama. Navodi da očekuje da će sa dodatnim 
sredstvima biti dovoljno do kraja godine.  
Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak zahvaljuje na obrazloženju, te otvara raspravu.  
S. Uravić pita da li postoji mogućnost povećanja stavke Asfaltiranje novih i popravak 
postoj.nerazvrstanih puteva u naseljima, navodeći da su naši putevi i seoske ceste tragedija, svakim 
danom sve veća. Visinu sredstava od 600.000,00 kuna smatra nedovoljnom, pa apelira da se ta 
stavka podeblja nauštrb nekih stavaka za koje je znano da se neće realizirati.  
Načelnik upoznaje da su predviđena sredstva dostatna samo za postavljanje 1,5 km novog asfalta. 
D. Ljubičić se nadovezuje po pitanju cesta, neovisno odakle će se radovi započeti, te predlaže da se 
riješi naselje po naselje, te isto zgotovi. Smatra da rješavanjem na svim stranama po malo nemamo 
ništa, te da je iznos od 600.000,00 kuna premali da bi se vidjela neka veća korist.  
Načelnik potvrđuje da je upoznat sa situacijom, da su putovi propali, također radi razloga korištenja od 
teretnih vozila, većih od ograničenja, koje se povremeno dozvoljava radi izgradnje građevina i dr. 
Navodi da je Komisija već imenovana pred dvije godine, ali da je se može potvrditi odnosno dodatno 
proširiti sa članovima. Navodi da će neka sredstva vjerojatno biti nekonzumirana do kraja godine, pa 
se može sagledati da se predložena stavka može povećati.   
S. Uravić navodi da ne zna na koji način urgirati ili kontaktirati Županijsku upravu za ceste radi 
županijske ceste Kršan – Nedešćina, sve radi devastacije ceste, koja izgleda kao makadam, te koja u 
slučaju bilo kojeg zastoja ili nepredviđene situacije te nemogućnosti prometovanja na dionici Vozilići – 
Stepčići, postaje glavna prometnica spoja Rijeka – Labin. Navodi da građani Općine Kršan također 
plaćaju određene pristojbe prilikom registracije vozila, ne mala sredstva, a cesta je u kaotičnom stanju. 
Katastrofalno stanje ceste potvrđuje i Z. Vidak.  
R. Terković također potvrđuje stanje ove ceste, navodeći da se zaboravlja dionica županijske ceste 
Boljevići – Lazarići – Potpićan, te dionica Vozilići – Šušnjevica.    
S. Uravić navodi da ŽUC po općinama labinštine nešto rješava, ali da bi građani Kršana, koji su 
također porezni obveznici i plaćaju naknade trebali dobiti, bar donekle, neku satisfakciju. Mišljenja je 
da konstantnim opetovanjem i traženjem možda bude nešto udovoljeno, te podsjeća da je tako bilo i 
pri izgradnju rotora u naselju Vozilići. 
R. Terković upućuje da na vrijeme treba prijaviti potrebu prilikom izrade županijskog proračuna za 
2020. g. tj. već u srpnju ove godine uputiti zahtjev, na koje S. Uravić dodaje da je krajnje vrijeme da se 
o tom problemu reagira.  
Načelnik upoznaje o posljednjem pisanom tragu kada je komunicirao prije usvajanja Proračuna za 
2019.g., ali odgovora u pogledu uvrštenja nije bilo.  
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Glede državne ceste Š. Mujić pita o dionici Žminj – Kanfanar – Lim, obzirom je ranije mu odgovoreno 
da se na takvoj ne može postaviti ležeće policajce, a problem je prisutan kroz Potpićan. Postavlja 
pitanje kako ih se moglo postaviti tamo na državnoj dionici ceste. Podsjeća na promet teretnih 
kamiona kroz Potpićan, te njihovu brzinu prometovanja, da treba uspostaviti kontrolu kako se ne bi 
izgubio neki mladi život. 
Načelnik navodi da će se uputiti dopis/zahtjev. 
Prijavljenih za raspravu više nema, predsjednik je zaključuje, te daje predloženo na usvajanje 
glasovanjem. 
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROTIV i 3 glasa „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi   
 

I. IZMJENE PROGRAMA  
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 
 

u tekstu kako su predložene, te iste čini sastavni dio materijala i akata današnje sjednice. 
 

 
S. Rabar navodi da samo raspravljaju, a ništa po toj raspravi ne zaključuju, već glasuju samo o 
predloženom materijalu. Navodi da su problemi izneseni, da o prijedlozima tijekom rasprave glasovali 
nisu, već glasuju samo o prijedlozima po točkama. Predloženo ide u zapisnik i tamo ostaje.  
Predsjednik navodi da se ne prihvaćaju svi predloženi prijedlozi.     
 
 
 3.2. Prijedlog II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2019. godinu 
Načelnik upoznaje da je materijal predložen po navedenoj podtočci doživio značajne promjene, 
najprije u pogledu prihoda, potom navodi rashode te ih po stavkama pojedinačno obrazlaže.  
Potom predsjednik Z. Vidak otvara raspravu.  
B. Babić postavlja pitanje glede stavke Izgradnja prometnice i infrastrukture za Radnu zonu Kršan – 
Istok, da li se radi o podizanju kredita, koje načelnik potvrđuje, upoznajući da se radi o kreditu sa 
predviđenim tijekom od dvije godine počeka i 5 godina vraćanja. B. Babić nastavlja da mu je takvo 
zaduženje čudno, neozbiljno i neprihvatljivo sa navedenim uvjetima, da bi taj kredit počeli vraćati 
druga garnitura vijećnika sa načelnikom. Navodi da se za  druge poduzetničke zone puno manje ulaže 
u infrastrukturu, da svaka općina ili grad za izgradnju poduzetničke zone već ima pripremljene 
zainteresirane koji će financirati gradnju svojih objekata, sufinancirati infrastrukturu, jer u ovom 
trenutku, kada je Općina Kršan već toliko zadužena daljnje zaduženje za nju bilo bi propast.  B. Babić 
dodaje da je, obzirom je poduzetnik čitav radni vijek, vrlo zainteresiran za realizaciju Poduzetničke 
zone, da ju se već moglo do sada imati, ali uzeti kredit za nju, bez drugih investitora, značilo bi smrt 
Općini.  
Z. Vidak navodi da bi za predloženi kredit po točci dnevnog reda sazvao posebnu točku dnevnog reda 
sjednice Vijeća, kada se napišu sve varijante, pojedinosti i uvjeti vraćanja kredita, te isplativost 
kapaciteta, kako bi ovo Vijeće znalo sve pojedinosti prije izglasavanja.   
Načelnik upoznaje da je procedura dobivanja kredita kao i kod svakog drugog, a da je trebalo 5 
godina od kada se pokrenulo pitanje izmjene Zakona u Saboru da bi Općini pripalo 12 ha zemljišta u 
vlasništvu RH. Stoga se ne slaže s tezom da se moglo prije imati poduzetničku zonu, jer se nije 
moglo, ali potvrđuje da se trebalo. Upoznaje sa slijedom i tijekom radnji koje se mogu poduzeti, ali 
nakon usvajanja izmjena Proračuna: javna nabava financijskog novca, dolazak uvjeta poslovne banke 
na Općinsko vijeće, izdavanja suglasnosti Općinskog vijeća za sklapanje ugovora sa Bankom, a 
sredstva će se moći angažirati tek onda kada Ministarstvo financija izda suglasnost i proslijedi 
predmet Vladi RH, koja potvrdi da smo JLS sposobna za podmirenje kredita u 7 godina. Sumira da se 
kredit od 12 milijuna kuna vraća 7 godina, odnosno sa dvije godine počeka, vraćanje započinje kroz 
daljnjih 5 godina. Kao drugi važan element navodi iskazivanje interesa lokalnih poduzetnika, ali i sa 
šireg područja, obzirom na ponuđenu cijenu poduzetničke zone. Upoznaje sa razmišljanjem da se čak 
daje za cijenu od 1,00 kune, kao što je bila praksa u Općini Barban, ali da ipak moramo namiriti jedan 
dio sredstava iz prodaje i zakupa poslovne zone. Upoznaje da će 7,5 - 8 ha biti korisnih površina 
prostora zemljišta, za koje bi se kroz 7 godina plaćanja zakupa na rate, odnosno prodaje, u Proračun 
vratilo 8 milijuna kuna, a pored toga bilo bi prihoda  od zapošljavanja, komunalnog doprinosa i 
komunalne naknade. Navodi da je to način na koji funkcioniraju druge Poslovne zone, te je uvjerenja 
da će tako i naša funkcionirati. Dalje navodi da je rijetko poznato da JLS ide u realizaciju sa 
gotovinom, kao što smo se mi usudili, da smo investiciju u visini 12,5 milijuna kuna + PDV uredno 
dovršili i isplatili. Mišljenja je da se kreditom najsigurnije za Proračun može izgraditi jedna tako velika 
investicija, ne uskraćujući ostale potrebe lokalne zajednice. Uspoređuje mjesečne prihode od 
komunalne naknade i davanja po obvezi sklapanja predloženog kredita.  
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Na pitanje Z. Vidaka o kreditu te izglasavanju o današnjem prijedlogu, pod pretpostavkom da se 
prihvati, da li se radi o gotovoj stvari, S. Uravić nadovezuje se da ukoliko po točci prihvate prijedlog da 
se radi o gotovoj stvari, što načelnik niječe. Z.Vidak navodi da se sve stavi na papir, dostavi svim 
vijećnicima, te podatke o zainteresiranima za poslovnu zonu, potom razmotre sve okolnosti.   
Načelnik nadalje upoznaje o osmorici lokalnih poduzetnika, odmah spremnih za isplatu sredstava po 
tržnoj vrijednosti, te upoznaje o proceduri i daljnjim radnjama. Upoznaje da izglasavanjem o prijedlogu 
tek se ide u javnu nabavu, da bi ovo Vijeće izabralo poslovnu Banku. Ponavlja da bez jamstava 
Ministarstva financija Vlada RH ne može izdati suglasnost za angažiranje kredita, a kredit bi se 
angažirao tek danom zaključenja ugovora sa izvođačem radova.  
S. Uravić pita da li tko može garantirati da je 12 milijuna kuna dovoljno za „ključ u ruke“ odnosno za 
sve, ili će naknadno biti potrebno još dodatnih 5 – 6 milijuna kuna sredstava. 
Načelnik upoznaje o izradi Glavnog i izvedbenog projekta poslovne zone, nabraja što sve sadržava, a 
Š. Mujić pita koliko ti radovi koštaju, na koje načelnik upoznaje da se sa prijedlogom nije pristupilo bez 
vršenja procjene i pregleda troškovnika od strane stručnih osoba, ali da će javna nabava tek reći tko 
će biti izvođač i visinu sredstava.     
B. Babić upoznaje sa izračunatom visinom mjesečne rate za kredit, koja iznosi 200 tisuća kuna, bez 
kamata, za 5 godina otplate, sa počekom prve dvije godine. Smatra da je to za Općinu Kršan 
tragedija, jer za sada nema investitora koji će 100% investirati, a kredit se mora vraćati.  
Predsjednik Z. Vidak predlaže da se izrečeno od načelnika stavi na papir, razmotre podaci na jednoj 
od idućih sjednica Općinskog vijeća, tek potom o tome glasuju.  
Načelnik odgovara g. Babiću, navodeći da mjesečni priliv sredstava u Proračun iznosi najmanje 2 
milijuna kuna, pa 200 tisuća kuna mjesečno predstavlja ispod 10% godišnjeg ili mjesečnog proračuna, 
a da je Vlada RH donijela zakon temeljem kojeg se lokalna samouprava može zadužiti do 20%. 
Ukoliko želimo naše poduzetnike uputiti u druge poduzetničke zone, za koje zemljište će platiti 30 – 40 
Eura, obraća se vijećnicima da se radi o njihovom izboru.  
Z. Vidak upućuje riječi načelniku, da se ne govori da 200 tisuća kuna je Općini ništa, jer se ranije 
vodila rasprava za ceste da nema sredstava, da je vijećniku Uraviću poplavila konoba (Uravić ispravlja 
da se radi o kući a ne konobi), njemu također je poplavila konoba, da ljudi pitaju asfalt, imamo socijale, 
davanja za kulturu, školstvo i drugo. Mišljenja je da je 200.000,00 kuna mjesečno puno davanja.     
Načelnik podsjeća kada sutra dođe na dnevni red Sportska dvorana od 14 milijuna kuna, Z. Vidak 
ponavlja da je također puno pa stoga već 10 godina nije napravljena, da ga isto boli i krivo mu je za 
Dom kulture koji je napravljen a nije realiziran namještaj od 300 tisuća kuna. Također mu je krivo za 
asfalt, groblje, da su već dugo tu prisutni, on i načelnik od prvoga mandata. Izražava kako mu je krivo 
da se zaduži kreditom naredni saziv Vijeća.     
B. Babić podržava mišljenje Z. Vidaka, navodeći da cifra iznosi nenormalno puno, a još je nepoznato 
da li će tko uložiti sredstva.   
R. Terković traži 10 minuta pauze radi konzultacija.  
Predsjednik Z. Vidak odobrava desetominutnu pauzu.  
 

Pauza traje od 18:45 – 18:55 sati.   
 
Načelnik ponavlja da kredit danas nije podignut, tek je dobio ovlaštenje da može poduzeti radnje koje 
će biti predočene ovom Vijeću. Dakle radi se o prvom koraku, slijede još par značajna koraka koje 
treba učiniti da bi dobio odobrenje, a u protivnom neće ih ni činiti.  
Predsjednik pita da li su vijećnici čuli i razumjeli, a S. Rabar zaključuje da će izvođač radova isto 
napraviti te je to gotovo, a uput mi nemamo toliko zainteresiranih koji će koristiti poslovnu zonu i koliko 
će ljudi dobivati plaću. 
Z. Vidak navodi da će sve podatke dostaviti načelnik, a S. Rabar ističe bit da ne zna da li će netko doći 
i biti zainteresiran, te da su si već mnogi osigurali prostor doma i koriste ga.   
B. Babić postavlja pitanje ukoliko se točka 3.2 izglasa time kredit prolazi, te pita pravnu službu da li 
možemo iz točke 3.2. izbaciti usvajanje kredita od 12 milijuna kuna, na koje načelnik navodi da 
predsjednik Općinskog vijeća može dati prijedlog na glasovanje.  
V. Stankić upoznaje da je Program predložen i kao takav ugrađen u Proračun. U slučaju bilo koje 
izmjene ovo Vijeće slobodno može izglasati Program bez ove dvije stavke, prihoda i rashoda ovog 
Programa, te će se automatski korigirati Proračun.  
S. Uravić zaključuje da u tom slučaju prihvaćaju rebalans Proračuna bez ove izmjene od 12 milijuna 
kuna, koje V. Stankić potvrđuje.    
Predsjednik Z. Vidak obraća se pravnicima, na koje G. Fable navodi da je načelnik ovlašteni predlagač 
proračuna, a R. Carić da prijedlogom danas vijećnici daju ovlaštenje načelniku da poduzima sve 
radnje do suglasnosti Vlade RH, te navodi da vjerojatno buni tih 12 milijuna kuna koje postoje u 
Proračunu, a u biti povlače se onog dana kada je kredit odobren ili sukcesivno ugovoru po etapama.   
Načelnik ponavlja da današnjim dobivanjem ovlaštenja dobiva potvrdu da može ići u javnu nabavu 
poslovne banke, potom izabranu poslovnu banku potvrđuje Vijeće. Ukoliko Vijeće tada misli da se ne 
ide u poslovni poduhvat uvjete neće prihvatiti.   
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Z. Vidak zaključuje da po dostavi svih uvjeta Banaka načelnik ih prezentira Vijeću, koji o tome 
odlučuju. Predlaže vijećnicima da se točka 3.2 izbaci iz dnevnog reda dok se ne iskomunicira, a 
načelnik navodi da ostaje kod prijedloga, moli da se o njemu glasa, te da istoga ne povlači. Obzirom 
na upite navodi da će odluke vijećnika poštivati.    
Z. Vidak pita da li može povući navedenu točku dnevnog reda, na koje G. Fable navodi da samo 
predsjednik Vijeća sastavlja dnevni red, da vijećnici mogu predložiti izmjenu, o kojoj se potom glasuje.  
Z. Vidak predlaže da se točka 3.2  povuče iz Dnevnog reda, te prijedlog daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“ i 3 „PROTIV“ Općinsko vijeće donosi slijedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
 1. Obustavlja se daljnja rasprava i donošenje Odluke po dostavljenom Prijedlogu II. Izmjena 
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2019. godinu. 
 Ista će se točka dnevnog reda, u redovnom postupku, razmatrati na jednoj od narednih 
sjednica Vijeća, a po dostavi dodatnih materijala i informacija Vijećnicima. 
 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati u 
Službenom glasilu Općine Kršan. 

 
 
Nakon najave podtočke 3.3. od Z. Vidaka načelnik zabunom podnosi obrazloženje prijedloga po 
podtočci 3.4. a zapisnički se diskusija upisuje kako odgovara podtočkama.  
 
 3.3. Prijedlog I. Izmjena Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih, stambenih i 
ostalih objekata na području Općine Kršan za 2019. godinu      
Načelnik upoznaje sa prijedlogom I. Izmjena Programa po ovoj podtočci, potom predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. 
S. Uravić po stavci Kapitalne pomoći EU-Dječji vrtić Potpićan pita da li je realno za očekivati ta 
sredstva, te stavci  Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Potpićnu (dokum.-mjere za postizanje energetske 
učinkovitosti) da li ćemo uspjeti privući sredstava iz EU, obzirom su stavke navedene zasebno.  
Načelnik upoznaje da će stavke iznositi možda i više od navedenog, da se nedavno dobio Glavni 
projekat, ali da temeljno pitanje za prijavu na natječaj je otvaranje Natječaja. Nadalje upoznaje sa 
saznanjima glede politike Vlade RH i Ministarstva regionalnog razvoja vezano za navedenu 
problematiku. Završava informacijom da danom raspisivanja Natječaja od Vlade RH Općina Kršan je 
spremna za prijavu.  
Z. Vidak navodi da se također mislio prijaviti za pitanja po istim stavkama, navodi da ga je 
problematika vrtića već umorila, iz razloga Škole Čepić. Navodi da nemaju niti za toaletni papir, 
plaćanje puta za učenika i učitelja pri preuzimanju osvojene nagrade Lidrano. Navodi da su tu prisutna 
dva člana Školskog odbora, B. Babić i A. Lipnik, da su se ranije izborili da se škola u Čepiću ne 
zatvori, ali da škola bez sufinanciranja od strane Općine neće opstati i zatvoriti će se. Stoga navodi da 
mu smetaju cifre od 20.000,00 kn, 40.000,00 ili 100.000,00 kuna jer koji puta je problem dati i 
5.000,00 kn. Moli članove Školskog odbora da i sami kažu o problemima Škole.  
B. Babić navodi da Škola dobiva sredstva od Istarske županije u visini srazmjernom broju djece, a kod 
nedovoljnog broja djece Škola postaje područna, a Z. Vidak dodaje da IŽ neće dati ni lipe.  
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, pa predsjednik Z. Vidak daje prijedlog po podtočci na 
glasovanje.   
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROIV“ i 3 „SUZDRŽAN“ Općinskog vijeće donosi  
 

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

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 
 

u predloženom tekstu, te iste čini sastavni dio materijala i akata današnje sjednice. 
 
 

 3.4. Prijedlog II. Izmjena Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine 
Kršan za 2019. godinu 
Načelnik ukratko upoznaje sa prijedlogom II. Izmjena i dopuna, potom predsjednik Općinskog vijeća 
otvara raspravu.  
S. Uravić po stavci Izrada dokumentacije za Projekt izgradnja sunčane elektrane Nova Vas navodi da 
će HEP izgraditi sunčanu elektranu i ubirati sredstva, pa ne zna zašto mi imamo za participirati pri 
tome, na koje načelnik upoznaje o iskazanoj inicijativi HEP-a d.d. prema JLS za izgradnjom sunčanih 
elektrana. Upoznaje o Strategiji HEP-a i EU za smanjenje emisije CO2, potpunu zabranu 
termoelektrana na plin i ugljen do 2050. g., te 50%-tnu zamjenu motornih benzinskih vozila s 
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unutarnjim sagorijevanjem do 2035.g. Upoznaje sa potpunim zaokretom politike HEP-a o gradnji 
fiksnih i temeljnih objekata proizvodnje električne energije, te upoznaje sa parametrima izgradnje 
obnovljivih objekata električne energije, uspoređujući podatke iz Hrvatske i Italije. Upoznaje sa tijekom 
radnji koje bi se odvijale na nivou JLS i HEP-a u cilju gradnje sunčane elektrane na području naselja 
Nova Vas, te kako su izvršena potrebna mjerenja glede adekvatnosti navedenog prostora u navedenu 
svrhu.  
S.Uravić izražava kako mu je nejasno da Općina Kršan sufinancira službu u vlasništvu države koja 
ubire financijska sredstva, te zašto bi Općina Kršan i njezini građani to financirali.  
Načelnik upoznaje da bi stavka od 120.000,00 kuna odnosila se na izradu ciljane Izmjene i dopune 
Prostornog plana Općine Kršan te eventualno kraće Studije 
 koja će osiguravati navedeno. Mišljenja je da ukoliko ne postoji dobra volja za zajedničko partnerstvo i  
zajedničkim poduhvatom od realizacije nema ništa.  
Prijavljenih za raspravu više nema, predsjednik Općinskog vijeća je zaključuje, te daje prijedlog po 
ovoj podtočci na usvajanje glasovanje.   
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROIV“ i 3 „SUZDRŽAN“ Općinskog vijeće donosi  
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAQMA 
PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA   

 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 
 

u predloženom tekstu, te iste čini sastavni dio materijala i akata današnje sjednice. 
 

 
 3.5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog 
odgoja Općine Kršan za 2019. godinu 
Načelnik ukratko upoznaje sa prijedlogom, potom predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i otvara 
raspravu.  
Obzirom nema prijavljenih za raspravu predsjednik ja zaključuje i daje predloženo na usvajanje 
glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 
I. IZMJENE PROGRAMA ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 
 

u tekstu kako je predložen, te iste čini sastavni dio materijala i akata današnje sjednice. 
 

 
3.6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i korištenje sredstava ostvarena od zakupa, prodaje, 
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2019. godinu 
Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak daje načelniku riječ obrazloženja po navedenoj podtočci.  
Načelnik V. Runko upoznaje sa dostavljenim materijalom, navodeći predloženu izmjenu, koja se 
odnosi na stavku Izgradnja mosta preko Boljunčice.  
Z. Vidak postavlja pitanje do kuda su stigle aktivnosti Izgradnje mosta preko Boljunčice, na koje 
načelnik upoznaje da sa upuštanjem u pogon male hidroelektrane Letaj protok vode Boljunčicom 
postao je konstantan, a time i propuštanje akumulacije bazena čini veći problem za prelazak žitelja do 
poljoprivrednih površina. Upoznaje o jučerašnjem prosvjedu ispred ureda u Labinu, te navodi da 
vjerojatno će ih biti još. Navodi da podržava održavanje prosvjeda, jer na naše upite korisnici 
akumulacije i oni koji su morali izgraditi prateću infrastrukturu nikako se ne mogu posložiti. Navodi da 
je most Boljunčica ključno pitanje, a novim stanjem ulazak na poljoprivredna zemljišta iziskuje vrijeme, 
a vrijeme je novac. Upoznaje da je projekt uredno posložen, statički i financijski, da je bio na stolu 
Hrvatskih voda, te očekuje, ako ove godine nije u Programu, to svakako bude realiziran 2020. godine. 
Na pitanje Z. Vidaka tko treba izvršiti realizaciju mosta načelnik upoznaje da investicija iznosi 
700.000,00 kuna, da cesta preko mosta u nadležnosti je Lokalne zajednice, dakle pristupna cesta, 
nosiva konstrukcija i silazna cesta, te spoj na poljoprivrednu odnosno lokalnu cestu, a stupovi i statika 
u ingerenciji su Hrvatskih voda. 
Daljnje pitanje Z. Vidaka odnosi se na Projekt bilja, na koje načelnik navodi da je dio Poslovne zone.  
Nema više pitanja tijekom rasprave, predsjednik Općinskog vijeća je zaključuje, te daje prijedlog po 
podtočci na glasovanje.  
Temeljem jednoglasnog glasovanja svih 12 vijećnika „ZA“ Općinsko vijeće donosi 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENA OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE  
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POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 
 
I 
 

KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENA OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM  
POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM  
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. 

GODINU 
 

u predloženom tekstu kako je upućen u materijalima uz poziv, te iste čini sastavni dio 
materijala i akata današnje sjednice. 
 
 
Ad 4.) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2019. godinu i Projekcija za 
2020. i 2021. godinu 
G. Fable upoznaje da se prijedlog kako je ranije predložen za ovu točku razmatra u izmijenjenom 
obliku, ako načelnik kao predlagatelj Proračuna prihvati da se izmijeni temeljem izbačenog Programa 
razmatranog pod podtočkom 3.2.  
Načelnik izražava da se slaže sa izmijenjenim prijedlogom za ovu točku dnevnog reda. Daljnje 
obrazloženje po prijedlogu neće dati jer je sve prijedloge po Programima već do sada obrazlagao,osim 
ako nema dodatnih pitanja.  
Pitanja nema, predsjednik daje na glasovanje prihvaćanje izmijenjenog prijedloga po ovoj točci.  
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROTIV i 3 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN  
ZA 2019. GODINU 

i projekcije za 2020. i 2021. godinu 
 

 u predloženom obliku za ovu točku dnevnog reda a koji je izmijenjen na način da se izbace 
stavke utvrđene u Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kršan za 2019. godinu (podtočka 3.2. Dnevnog reda), koje čine sastavni dio akata 
današnje sjednice.  
 
 
Ad 5.) Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2019. 
godinu 
Nakon najave točke od strane predsjednika Općinskog vijeća načelnik upućuje da sukladno 
nedonošenju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa  građenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kršan za 2019. godinu prijedlog po ovoj točci predlaže se u tako izmijenjenom obliku.  
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROTIV i 3 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K  
 

Članak 1. 
 Uslijed odgode rasprave i nedonošenja / neprihvaćanja Prijedloga II. Izmjena Programa 
građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2019. godinu, utvrđuje se da nije 
potrebno pristupati Izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kršan za 2019. godinu (''Službeno 
glasilo Općine Kršan'' br. 12/18) te Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kršan za 2019. godinu 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/18) i dalje ostaje na snazi. 
 

Članak 2. 
 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 

 
 
Ad 6.) Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – 
investicije Općine Kršan za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu 
Predsjednik daje riječ načelniku.  
V. Runko upoznaje sa predloženim navodeći da se prijedlog korigira na način isključivanja prijedloga 
koji nije prihvatljivo izglasan pod podtočkom 3.2. 
Tijekom otvorene rasprave nema prijavljenih, predsjednik je zaključuje, te daje predloženo sa 
izmjenom na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROTIV i 3 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
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Odluku o II. Izmjeni i dopuni Odluke 
O prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije 

Općine Kršan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 
 

u predloženom tekstu izmijenjenog uslijed nedonošenja / neprihvaćanja Prijedloga II. Izmjena 
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2019. Godinu (podtočka 
3.2. Dnevnog reda), te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 7.) Davanje suglasnosti na I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 
Načelnik daje obrazloženje po ovoj točci, upoznajući da je DV Kockica dostavilo prijedlog koji je 
usvojen na Upravnom vijeću pred desetak dana, te ukoliko ima pitanja uputiti će ih se ravnateljici 
Dječjeg vrtića.  
Predsjednik Z. Vidak otvara raspravu, ali pitanja nema, pa daje predloženo na usvajanje. 
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“, ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje SUGLASNOST na prijedlog akta: 
-  I. izmjena i dopuna  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

KOCKICA Kršan, koji se nalazi u privitku ovog Zaključka. 
 

 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u ''Službenom glasilu Općine Kršan'', a  stupa na snagu 
osmog dana od dana objave.    

 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Potpićan  
Predsjednik najavljuje točku te daje riječ obrazloženja načelniku. 
V. Runko upoznaje da je prijedlog Odluke sročen u obliku provedbe, obzirom PPU Potpićna mora 
doživjeti Izmjene i dopune shodno onome što su činile pravne i fizičke osobe te Lokalna zajednica van 
Urbanističkog plana koji je trebao determinirat namjenu, površine i ostale elemente. Stoga se pokreću 
Izmjene i dopune, te navodi da je postupak već poznat, te da prilikom javne rasprave očekuje 
uključivanje vijećnika, bar onih koji su iz Potpićna.  
Pitanja nema, Z. Vidak zaključuje raspravu, te daje prijedlog Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Potpićan na usvajanje glasovanjem.    
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U  

o izradi I. Izmjena i dopuna  
Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan  

 
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak odobrava stanku, te ista traje od 19:40 – 19:45 
sati.   
 
 
Ad 9.) Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Kršan za donošenje 
privremenih akata o dodjeli prava na vez za smještaj plovila za građevinu – Privez čamaca u 
Plomin Luci 
Nakon najave točke predsjednik daje načelniku riječ obrazloženja.  
V. Runko upućuje na Zaključak, prijedlog Odluke sa obrazloženjem koje je dostavljeno u materijalima 
za ovu točku, navodeći da obzirom na red i nered koji se počeo stvarati smatra da i prije Uporabne 
dozvole treba uvesti kontrolu radi većeg interesa od onoga što je dozvoljeno. Upoznaje o velikom 
broju zahtjeva, ne samo građana Općine Kršan nego i okruženja. Stoga se predlaže uvođenje nekog 
reda. 
Predsjednik zahvaljuje načelniku na obrazloženju, te otvara raspravu.  
Z. Vidak navodi slučaj koji se odnosi na korisnika veza koji nije sa područja Općine Kršan, a maknuti 
se neće, pa se postavlja pitanje tko će ga maknuti i gdje će se odložiti takva plovila.  
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Načelnik upoznaje o spuštanju velikog katamarana na obali, pa recipročno radnji spuštanja biti će i 
radnja dizanja, a postoje i službe koje čuvaju, paze i reguliraju takve slučajeve. Upoznaje da se gdin. 
Kontuš Josip ponudio za smještaj na njegovu parcelu.  
Navodeći da obzirom nemamo Uporabnu dozvolu za Privez čamaca S. Uravića interesira koliko je 
zakonsko uporište da Općina dijeli vezove, na koje načelnik odgovara da do dana dobivanja iste 
probati će se udovoljiti građanima Općine Kršan, sve obzirom na vrijeme provedeno na području naše 
Općine te plaćanju svih obveza. Navodi da je Pravilnik već u globalu složen, osim par stavaka koje 
treba utvrditi.  
S. Uravić pita koliki je % prijave građana sa područja Općine Kršan u okviru svih dostavljenih zahtjeva 
za privez, na koje načelnik upoznaje da je 55% dostavljenih od građana Općine, a 45% ostalih, da 
prijavljenih ima i sa 2–3 barke. Navodi da treba vrednovati one koji značajno doprinose Lokalnoj 
zajednici, te procjenjuje da će 4 – 5 veza biti dovoljno za takve. Nadalje navodi rokove za provedbu 
javnog izlaganja i rasprave, za koje će se vrijeme situacija posložiti. 
S. Rabar upoznaje da je u Plomin Luci rasulo, svi dolaze na privez tko želi, mišljenja je da se u startu 
pogriješilo  prema tom privezu, upisani su brojevi barki, pa je nejasno što će sutra biti. Navodi da je 
sam poštivao proceduru, ali da je stava kako će biti borbe za vez. Navodi da se već godinu dana piše 
Pravilnik, da se predložilo neke cjenike da se prihvate, ali da je poznato da dole rješenja nema. 
Navodi da je registriran kod Lučke uprave Rabac, da plaća obveze, a veza nema.  
Načelnik dopunjuje obrazloženje podatkom da se 70-tak fizičkih osoba izjasnilo za kupnju trajnog veza 
odmah.   
B. Zustović navodi da se ne može prodavati pomorsko dobro, a načelnik da se radi o korištenju 
vodnog dobra te pristaništa, za koje će se ostvariti neki priliv sredstava.  
S.Rabar navodi kako očekuje da se od svake investicije nešto prihoduje, da se do sada od niti jedne 
investicije u Općini Kršan nije dobilo ni kune, na koje načelnik odgovara da Općina Kršan je komunalni 
servis, da od obnove škole ili izgradnje vrtića se ne može reći da imamo biznis, također ni od izgradnje 
vodovoda, zbrinjavanja otpada, jer lokalna zajednica radi uvjete za razvoj, bolji život građana koji 
plaćaju poreze. Navodi da jedini povrat sredstava moguć je i očekuje ga od razvoja gospodarstva, a 
sve ostalo je uslužna djelatnost lokalne zajednice da ljudi žive čim pristojnije i bolje.  
Nema više prijavljenih tijekom rasprave, Z. Vidak je zaključuje, te daje prijedlog Odluke o davanju 
ovlaštenja načelniku Općine Kršan za donošenje privremenih akata o dodjeli prava na vez za smještaj 
plovila za građevinu – Privez čamaca u Plomin Luci na usvajanje glasovanjem.    
Temeljem glasovanja sa 9 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U  

o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Kršan  
za donošenje privremenih akata o dodjeli prava na vez za smještaj plovila za  

građevinu – Privez čamaca u Plomin Luci 
 

u predloženom tekstu, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 10.) Razno 
 
Nakon najave točke predsjednik daje vijećnicima mogućnost za postavljanje pitanja. 
 
R.Terković pita načelnika o kaotičnom stanju vezanom za poljoprivredno zemljište, promjeni 
nadležnog Zakona, obvezi izrade Strategije od strane Općina, na koje načelnik upoznaje o stanju 
predmeta, usvojenoj Strategiji i Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u roku, pa će 
lokalna zajednica nastavno i nadalje raspolagati poljoprivrednim zemljištem, bez obzira na dobivenu 
Suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Upoznaje da je lokalna zajednica ispunila svoje 
obveze na vrijeme, osim jedne obveze koja proizlazi iz raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a to 
su izdana Uvjerenja o statusu poljoprivrednog zemljišta. Navodi da obzirom  lokalna zajednica ima oko 
4500 parcela, prvotno i osnovno što smo naumili, odnosno na što nas je Zakon obvezao je 
uvrštavanje svih navedenih parcela, ali za sve parcele nemoguće je dobiti Uvjerenja od nadležnog 
Ureda za prostorno uređenje u određenom roku. Ali uspjeli smo ishodovati sva Uvjerenja za 
poljoprivredno zemljište koje je danas na raspolaganju putem ugovora, zakupa i sl. Upoznaje o upitu 
tajnici ministra Tolušića da li postoji mogućnost raspisivanja natječaja za raspolaganje onim parcelama 
kojima se danas može raspolagati, naročito onima koje su u zakup legalno, privremeno. Upoznaje da 
se ne traži suglasnost Državnog odvjetništva na takav vid raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, 
znači može se produžavati korištenje na dvije godine, međutim to je nestabilno ulaganje za svakog 
korisnika, proizvodnju ili da se radi o dugotrajnim nasadima. Navodi da je vrlo moguće da se u 
narednih 15 – 20 dana dobije suglasnost na naše pisano očitovanje da li možemo tako postupiti ili ne. 
Obzirom na protek vremena od 6 mjeseci opet treba provesti postupak, tražiti uvjerenja o statusu 
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poljoprivrednog zemljišta i temeljem pripreme raspisati natječaj, oformiti Komisiju, bodovati i ugovoriti 
korištenje. Radi se o procesu koji će trajati oko 100 dana.  
R. Klarić upoznaje da za cjelokupnu dokumentaciju koju smo već prikupili i predali Ministarstvu 
ponovno trebamo zatražiti izdavanje za svaku česticu, jer je Zakon tako regulirao. 
Načenik se nadovezuje da problem ne postoji za one koje imaju 100 parcela, ali oni koji ih imaju 5000 
tada imaju problema da ih ishoduju u određenom roku.      
R. Terković navodi da je pri donošenju Zakona Država zakomplicirala situaciju, a Z. Vidak navodi da je 
problem Agrokor i zemljište koje je imalo u najmu. 
 
J. Poropat upoznaje sa pritužbom građana Čepića radi pristupne ceste prema obitelji Runko Igora i 
englezu, jer prilikom svake jače kiše materijal sa puta pokupi u podnožju, što danas može potvrditi i 
gdin. Zustović. Upoznaje da gore na tom području u gradnji je još jedna kuća, a 1 ili čak 2 u planu. 
Interesira ga trenutno stanje vezano za taj put. 
Načelnik odgovara da je povijest navedenog puta izašla malo izvan okvira poimanja, ali zadnje je kako 
će učiniti da se pristup ovim parcelama i čitavom građevinskom području uredi zaobilaznim putem. 
Upoznaje o kontaktu sa Igorom Runko radi ustupanja dijela zemljišta, te mišljenjem da moramo 
omogućiti normalan život gornjeg dijela Čepića.  
Na pitanje B. Zustovića da li može postaviti pitanje, predsjednik isto odobrava, pa B. Zustović navodi 
da vezano za navedeni put imamo presudu i pravomoćno rješenje Suda, kojim je osobi koja je 
zatvorila put naloženo da ga otvori. Dalje navodi da je Općina dala ovrhu na Sudu i pred tri godine 
pozvana je da plati predujam ili da sama  otvori taj put, a do današnjeg dana to nije otvorila, ni po istoj 
pravomoćnoj presudi postupila.  
V. Runko navodi da u svakom selu čini neke stvari pomirit, negdje to uspijeva a negdje ne, da svakako 
nastoji, koliko je to moguće sačuvati dobrosusjedske odnose, ali kako to na nekim mjestima nije 
moguće.   
B. Zustović ponavlja da postoji pravomoćno sudsko rješenje koje nije izvršeno, te moli da se problem 
raspravi na Općinskom vijeću. Upoznaje da sam tamo živi i prilikom svake malo jače kiše ispred kuće 
nanosi materijal sa puta kojeg ponovno vraćaju gore na put, te će to opet činiti i nikada nije tražio da to 
učini Općina. Navodi da to nije način da se sudska odluka izvrši, te moli pravne službe da pogledaju 
sudsko rješenje o ovrsi i stanje vrati u prvobitno. Navodi ukoliko je Općina servis svim građanima da 
zaslužuju da se to napravi, te zahvaljuje na pažnji.  
 
Z. Vidak daje riječ Hariju Despotu.  
H. Despot postavlja pitanje načelniku vezano za reciklažna odlagališta otpada na Krasu, da li se 
nastavlja provedba Akcijskog plana koji je najavljen i da li se uzelo u obzir nezadovoljstvo mještana 
iskazano putem peticije i društvenih mreža da se lokacija i gabariti izmijene.  
Načelnik odgovara da se lokacija mijenja i prelazi u Gospodarsku zonu, a gabariti su krivo predočeni 
te iznose od 1500 - 2200 m

2
, da je Idejni projekt determinirao veličinu reciklažnog dvorišta, da se 

nažalost do sada nije uspjelo riješiti infrastrukturu i nismo uspjeli povući bespovratna sredstva. 
Upoznaje o praksi reciklažnih dvorišta na otoku Krku.   
H. Despot izražava kako se slaže da se napravi reciklažno dvorište, da je isto potrebno, ali prethodno 
predloženo po Idejnom planu izgleda strašno.   
 
Š. Mujić postavlja pitanje vezano za komunalnu službu, da se pred 10-tak dana bilo kod načelnika 
vezano za dojavu neregistriranih auta u Potpićnu, u Industrijskoj ulici. Upoznaje da su se stanari bunili 
jer trenutno jedni nemaju novaca za registriranje vozila, drugom su istekle registarske oznake pa su 
auto parkirali uz ulicu. Navodi da se stanari bune obzirom je komunalni redar bio u navedenoj ulici a u 
drugima nije, niti je kontrolirao niti ostavio obavijesti, da se Općina prema svima treba odnositi 
podjednako. 
Načelnik upoznaje da ga je kontaktirala samo jedna gospođa te molila da ne postupimo u roku kako je 
navedeno, da ima namjeru auto svakako uklonit, na koje Š. Mujić navodi da je dotična auto otpeljala u 
Labin.    
Načelnik navodi da je određen rok, da će se isti produžiti još za 10 dana, ali potom treba krntije i 
starudije od auta izmjestiti. U protivnom postupiti će se u cilju premještaja vozila, a troškovima će se 
teretiti osobe koje se ne odazivaju pozivu Službi koja je za to zadužena.  
 
 B. Biočić pozdravlja i napušta vijećnicu, u 20:15 sati.  
 
B. Babić upoznaje o višestrukim upitima familije Brenčić Nele iz Plomina, kojima kuća propada, 
upoznaje o opasnosti, na koje se načelnik nadovezuje informacijom da problem datira od 2008. 
godine, od kada je sačinjen potporni zid u izvođenju fizičkih i ovlaštenih pravnih osoba, da je Općina 
prije 4 – 5 godina izvršila intervenciju stabilizacije istoga zida. Upoznaje da se slijedom posljednjih 15-
tak dana stupilo u kontakt sa imenovanim obzirom je kuća iza potpornog zida počela pucati, da je naš 
komunalni redar stupio u kontakt sa iskusnim statičarem radi stabilizacije klizišta terena, ali ovaj puta 
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ne ispred nego iza kuća. Uvjerenja je da, iako se radi o privatnom vlasništvu zemljišta, trošak ne bi 
trebao biti značajan, da stanje treba sanirat. Podsjeća da se i u Potpićnu također postupilo stabilizaciji 
višestambene zgrade (da u istoj pločice više ne pucaju) iako smo vlasnici samo jednog stana a 
participirali smo u troškovima sa 40% iznosa. Nadalje upoznaje da tijek stabilizacije terena zahtjeva 
vrijeme, ispitivanje tla, projekta statike, čitav proces koji ne podliježe brzini.  
 
B. Zustović pita kada će se postupiti po pravomoćnom rješenju koje je ovršno, na koje načelnik navodi 
da će uzeti šansu da isto riješi.  
  
Š. Mujić postavlja pitanje vezano za koncesiju dimnjačarskih usluga, tko je nabavlja, da li Općina ili 
upravitelj zgrada, te upoznaje sa troškovima koje iziskuje čišćenje dimnjaka, na koje R. Carić detaljno 
upoznaje sa provedenim postupkom dodjele koncesije sukladno zakonskim odredbama, ali na isti nije 
dostavljena niti jedna ponuda. Nadalje upoznaje o interesu dimnjačara iz Zagreba koji ima namjeru ući 
u posao u Istri ukoliko nađe par zainteresiranih Općina i Gradova, što će biti poznato u 8. mjesecu. 
Potom bi Općina objavila natječaj, u protivnom nemamo dimnjačara. 
 
S. Licul izražava zamolbu glede ceste prema Dječjem vrtiću Kockica, obzirom na raskrsnici svatko 
smatra da ima prvenstveno pravo prolaska. Predlaže postavljanje znaka ceste iste važnosti, te 
upoznaje sa čestim slučajevima opasnosti prometovanja.  
S. Rabar dodaje da korisnici vrtića misle da imaju pravo prvenstva.  
 
  Pitanja više nema, predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak zaključuje sjednicu.  
  
 
Dovršeno u 20

25
 sati.  

         
 
 
 
  Voditelj zapisnika:    
 
 
Orijana Načinović, v.r. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 

Zdravko Vidak, v.r.  
  
 
            
     


