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Z A P I S N I K 
 
sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 16. srpnja   2019. godine u prostorijama 
Općinske vijećnice u Kršanu. 
 
Nazočni:  
- vijećnici: 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, 
- djelatnici općinskih službi: Roman Carić  –Voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne 

poslove, Rita Licul Ilijević - Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Vilma Stankić - Voditeljica 
Odsjeka za urbanizam i graditeljstvo, Sean Šturbej – Viši referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja 
zapisnika, 

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

- gosti: Boris Rogić (vijećnik Skupštine Istarske županije.)  
 

Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj 
zapisnik. 
 
Započeto u 18:01 sati. 
 
Potpredsjednik vijeća koji na temelju članka 49. i 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan u odsutnosti 
Predsjednika vijeća, a uz njegovo ovlaštenje vodi sjednicu, pozdravlja sve prisutne, te moli za prozivku. Potom  
otvara 4. redovnu sjednicu. 
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 12 vijećnika, Potpredsjednik vijeća Roko Terković  konstatira da 
se mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
R. Terković predlaže usvajanje dnevnog reda od točke 1. do točke 7. Članovi vijeća prihvaćaju Dnevni red. 
 
 
Ad.1.) Verificiranje zapisnika sa 3. Redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan  održane dana 
06.06. 2019.  
 
Nakon stavljanja na razmatranje, na predloženi zapisnik nije bilo primjedbi, te se isti usvaja. 
 
 
Ad.2.) Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 
 
V. Stankić ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
S. Uravić postavlja pitanje koliko decibela je dozvoljeno u prostoru, te da li se to prekoračenje odnosi na 
kontinuirano ili privremeno. 
V. Runko odgovara da koliko mu je poznato HEP je temeljem namjere gradnje Plomina C tražio na granici 
parcele povećanje sa 55 decibela na 60 decibela, a da se prekoračenje odnosi na kontinuirano i privremeno. 
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Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 
glasova ZA jednoglasno donosi  
  

ODLUKA 
O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.3.) Prijedlog Odluke o komunalnom redu  
 
V. Stankić ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
E. Huskić umoljava komunalnog redara da shodno svojim mogućnostima svrati do Potpićna, zbog velikog broja 
neregistriranih automobila, neuređenih površina i ruševnih garaža. Jedna garaža pokraj škole je poluruševna i 
tako stoji godinama. Primjedba se odnosi i na držanje pasa u šumi koji laju i ne dopuštaju odmor. Pohvaljuje 
gdinu. Smajlović, koji čisti u ime općine i drži uredan onaj dio koji se može.   
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

ODLUKA U O KOMUNALNOM REDU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.4.) Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  
 
V. Stankić ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
E. Huskić navodi kako se njegova intencija u izjavi prethodne točke nije odnosila ljude koji drže kućne ljubimce 
u stanu, smatrajući da se oni dobro brinu za njih, već na one koji ljubimce drže u šumi.  
V. Stankić iznosi kako zna na koju šumicu misli. 
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

ODLUKA  
O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I 

IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.) Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan  
 
R. Carić obrazlaže točku, uglavnom navodeći novine u odnosu na postojeću Odluku donesenu 2004. godine, 
nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
S. Rabar pita da li je moguće da se za novorođenče daje više, makar 5.000,00 kuna. 
V. Runko iznosi kako ostaje pri svojoj odluci, smatrajući da se u praksi to pokazalo vjerodostojno. Moraju 
postojati pravila i ograničenja koja su mjerodavna za sve osobe, kao i klubove, no postoje iznimke s kojim je 
Komisija upoznata.  
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi  
 

ODLUKA   
O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KRŠAN 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.5.) Razmatranje prijedloga Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan- dodjela Godišnjih 
nagrada Općine Kršan  
 
R. Carić ukratko obrazlaže točku, odnosno prijedlog za nagrade Komisije za dodjelu priznanja Općine Kršan, 
nakon čega R. Terković otvara raspravu.  
 
Budući da nije bilo pitanja Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog Komisije na glasovanje, a temeljem kojeg se s 
12 glasova ZA jednoglasno donose: 
 

O D L U K A 
o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

 
I. 

RATKU RUNKU dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za ostvarene iznimne rezultate na 
području gospodarstva. 

 
II. 

Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 
 

: 
O D L U K A 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 
  

I. 
 KATICI KOS dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za osobite zasluge na razvoju ugostiteljstva 
Općine Kršan. 

 
II. 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

  
 
 

O D L U K A 
o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  
I. 

 DORINI KNAPIĆ dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za osobite zasluge na razvoju 
ugostiteljstva Općine Kršan. 

 
II. 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

  
 
 

O D L U K A 
o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  
I. 

 NADI PERŠIĆ dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za ostvarene iznimne rezultate na 
području školstva, odgoja i obrazovanja. 

 
II. 
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 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
 
 

O D L U K A 
o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  
I. 

 SILVANI SMILOVIĆ dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za predan rad i osobite zasluge za 
razvoj Općine Kršan. 

 
II. 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
 

O D L U K A 
o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  
I. 

 Udruzi ČEPLJONSKE MAŠKARE dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za ostvarene iznimne 
rezultate na području kulture, očuvanja običaja i promocije Općine Kršan. 

 
II. 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
O D L U K A 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 
  

I. 
 BRANKU KATIČIĆU – ĐOLE dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za ostvarene iznimne 
rezultate na području razvoja sporta. 

 
II. 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
 
 
Ad.7.) Razno 
 
S. Uravić postavlja pitanje B. Rogiću u svezi derutnog stanja ceste na dionici Kršan - Sv. Nedjelja,  budući je on 
to pitanje koliko mu je poznato  postavio na sjednici Istarske županije, a odgovoreno mu je da će da će ta 
investicija biti završena do 2020. godine uz  određeno obrazloženje da je to sve to u dogovoru sa Ministarstvom 
i da bi ti radovi trebali bit gotovi krajem svibnja, pa ga zanima da li se što pokrenulo po tom pitanju.  
B. Rogić odgovara kako to nije prvi put da je postavio to pitanje na sjednici Skupštine Istarske županije u 
proteklih nekoliko godina. No, kako nažalost uvijek dobiva isti odgovor. Sve što se do sada učinilo je projektna 
dokumentacija koja bi išla u dvije faze Kršan- Boljevići,  a onda Boljevići – Sv. Nedjelja, o čemu je načelnik 
obaviješten. Više puta je bio na sastanku kod ravnatelja  ŽUC-a  koji je na sjednici skupštine tvrdo obećao kako 
će se do kraja godine nešto  pomaknut. Na sljedećoj sjednici u jesen će se zasigurno o tome vodit rasprava. 
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Navodi kako je Općina Kršan, iako nije trebala, sudjelovala dvije godine za redom u zajedničkim snagama na 
rekonstrukciji županijske ceste Vozilići - Kožljak sa dosta velikim iznosom. Tako da se ipak nešto pokrenulo i 
napravilo, uz obećanje ŽUC-a da će se tako i nastaviti samo kad bude bilo više sredstava.  
 
Š. Mujić navodi problematiku prometa kroz Potpićan, smatrajući kako bi Načelnik trebao pozvati načelnika 
MUP-a Labin i Hrvatske ceste, ili pokrenuti inicijativu postavljanja kamere koja će mjeriti brzinu. Mišljenja je da 
se ne bi smjelo čekati da bude prekasno, odnosno da netko strada, te da ako je cesta Žminj - Rovinj državna i 
ima ležeće policajce, onda može imati i ova.  
V. Runko odgovara kako je za održavanje javnih površina i struje zaslužna općina, a po toj logici odgovorna je i 
za nekakvu regulaciju i održavanje. Temeljem vašeg zahtjeva uputit ćemo jedan upit na Policijsku postaju u 
Labin.  
J. Poropat se slaže s Š. Mujić, a navodi i problematiku brze vožnje kroz cestu Kloštar – Petokatnica, koja ima 
otprilike 16 glavnih i sporednih prilaza cesti. 
V. Runko navodi kako postoje tri ključne problematične točke, i to: Potpićan, Čepić polje i cesta kroz naselje 
Kršan. Navodi kako će se u ponedjeljak, nakon obilježavanja Dana Općine Kršan općine postavit to pitanje.  
 
A. Lipnik navodi kako je na prošloj sjednici Općinskog vijeća načelniku dodijeljena ovlast za podjelu vezova u 
Plomin Luci. Napominje da je dole katastrofalno stanje, te pita kad će se ti vezovi dodijeliti.   
V. Runko odgovara kako je riva uređena, a da katastrofu čine ljudi koji je rade i to onih 5 - 6 % ljudi, vjerojatno 
oni isti oni koji su bili protiv izgradnje. Kaže kako su prije 5 - 6 dana naručeni brojevi za vezove, te kako će 
osobno uz pratnju komunalnog redara polijepit brojeve. Temeljni spisak, prije nego se počela radit riva prije 3,4 
godine, zatražen je od Lučke uprave, a isti je temelj svega, plus ovi podaci koji su sada prikupljeni.  
 
E. Huskić postavlja pitanje što pokrenulo po pitanju čekaonice u Potpićnu, a s obzirom da će uskoro nova 
školska godina. Navodi kako se zna od kojeg prijevoznika dolazi najveći problem sa brzim vozačima koji 
prolaze, odnosno dolaze na utovar u Rockwool. Tim vozačima se žuri, no svima se žuri dok se ne desi nešto. 
V. Runko navodi kako to još nije riješeno, no da da će gledat nabaviti čekaonicu prije početka školske godine. 
 
 
Pitanja više nije bilo pa Predsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 18:42 sati. 
 
 
 
 

  Voditelj zapisnika      Potpredsjednik Općinskog vijeća  
 

                 Sean Šturbej, v.r.                                         Roko Terković, v.r.       
 
 
 
 
 


