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Z A P I S N I K 
 
sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana  22. studeni  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, Darko Androić, Andrej Lipnik, Šemso Mujić, Sanda Daus, Esad Huskić, Suzana Licul i Dragan 
Ljubičić, 

- Valdi Runko – Općinski načelnik, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable - Pročelnica JUO, 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 i Sean Šturbej – Viši referent 
za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika,  
 

- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr) i Silvana Fable (Radio Labin),  
 

- javnost: Marina Honović i Bojan Zustović. 
 

Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj 
zapisnik. 
 
Započeto u 18:00 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 7. redovnu sjednicu. 
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 12 vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. Terković  konstatira da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
R. Terković napominje da se u Zaključku Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Općine 
Kršan za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu u stavku 2. potkrala greška, odnosno umjesto riječi 
„na donošenje“ treba pisati „na razmatranje“. 
 
Ad.1.) Verificiranje zapisnika sa 6. Redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan  održane dana 04. 
studenog 2019. godine  
 
Nakon stavljanja na razmatranje, na predloženi zapisnik nije bilo primjedbi, te se isti usvaja. 
 
 
Ad.2.) Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2020. Godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
godinu (u obliku radnog materijala) - prvo čitanje. 
 
V. Runko  obrazlaže točku i navodi investicije koje su planirane kapitalno. Sanacija krova Lučke kapetanije 
Plomin luka, Kaštel Kožljak, proširenje groblja Kršan koji radovi moraju započet prije petog mjeseca, opremanje 
Doma Kulture u Kršanu i uređenje njegovog okoliša. Rekonstrukcija škole u Lazarićima za KUD Zlatela, 
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predviđena je sanaciju krova, a za asfaltiranje je predviđeno ukupno tri milijuna kuna. Za vodovodnu mrežu je 
predviđeno priključenje vodospreme Plomin 2 i projekt vodovodnog ogranka Stari grad Kršan. Financiranje 
prilaznog puta Načinovići, spajanje sa cestom D66. Infrastruktura za Poslovnu zonu- Kršan. Dva sporazumna 
projekta sa HEP-om, i to Sunčana elektrana Nova Vas, te uređenje parkinga u Kršanu u svrhu postavljanja 
punionice za električne automobile. Građevinska dozvola za Sportsku dvoranu Potpićan i Dom za starije i 
nemoćne osobe u  Šušnjevici. 
 
Na Izvješće o provedenom savjetovanju pristigla je jedna primjedba, i to od gdina. Bojana Zustović, a odgovor 
na istu će biti upućen vijećnicima.  
 
R. Terković otvara raspravu. 
 
B. Babić pita kolika je šansa da će se realizirati Proračun za 2020. godinu koji je planiran u iznosu 47 milijuna 
kuna, s obzirom da je to 100% više realizacije u prijašnjim godinama.  
V. Runko odgovara kako stavke koje sigurnu utječu na ostvarenje su dotacija Hrvatskih cesta, prodaja zemljišta 
iz poslovne zone Kršan i 12 milijuna kredita, to je planirano i procijenjeno. Potom, prodaja poslovnih i 
stambenih objekata, jer nam je prihod od tih objekata značajno manji od održavanja. U rizik i investicije više 
nećemo ulaziti ukoliko postoji stajanje elektrane, prvo je sustav vodoopskrbe i rješavanje našega objekta, 
stavljanje u funkciju, a potom sve ostalo po našoj strateškoj odrednici. Komunalna naknada je standardna 8 
milijuna, komunalni doprinos vezan je za gradnju novogradnje, porez na promet nekretnina porastao je na 
200.000.00 kuna. 
 
B. Babić pita gdje bi se utrošilo 500.000,00 kuna od Vodovoda.  
V. Runko odgovara kako bi se utrošilo za stavljanje u pogon nove vodospreme, zamjenu cjevovoda za dotok 
vode u Plomin Luku i za gradnju ogranka vodovoda za Stari grad Kršan, to proizlazi iz one jedne kune po metru 
kubnom koji se uplaćuje po utrošenoj vodi.  
 
E. Huskić smatra da je ovo jedan od najvažnijeg dijela godine, pa pripremajući se za sjednicu i gledajući one 
prošle zapisnike, a njemu je ovo već 11. Proračun, iznosi kako bi najbolje bilo najbolje da umjesto da govori da 
pusti tih 10tak snimki sa sjednica. Potom iznosi svoje mišljenje o određenim investicijama. Poslovnu zonu 
općenito podržava ali smatra da se s tim sad treba malo počekat jer je investicija prevelika za ovo vrijeme, što 
obrazlaže. Mišljenja je da treba riješiti cestu prema osnovnoj školi u Potpićnu, koja se raspada. Obrazlaže u 
koje zgrade treba uložit u svrhu sanacije, i to: zgrada Lučke kapetanije u Plomin Luci, Matičnog ureda u 
Potpićnu, zgrada doma u Čepiću, zgrada jaslica u Potpićnu, zgrada škole u Lazarićima, te smatra da bi se neke 
od tih zgrada najlakše riješilo izvlačenjem sredstva iz EU za energetsku obnovu, samo da je volje, želje i 
znanja. Iznosi kako on nije protiv ničega predloženog, samo je protiv toga što se Potpićan baca pod noge. 
Žalosti ga izjava S. Uravića vezano uz parkiralište ispred ambulante u Potpićnu, jer smatra da ambulanta nema 
parkiralište, što obrazlaže. Smeta mu što se do nekih rješenja tako brzo dođe, dok se za određene investicije 
čeka i čeka, te smatra da će se zbog toga sve raspasti. Što se tiče sportske dvorane u Potpićnu, ne zna više 
što bi rekao, pa iznosi kako smatra da više nije problem niti načelnik, već vijeće, što obrazlaže, nakon čega 
ponovno pojašnjava kako bi ta dvorana bila za sve građane. Iznosi kako će još ove godine biti ZA dvoranu, a 
od sljedeće će biti PROTIV, jer biti ZA više nema smisla, što također obrazlaže. 
 
V. Runko odgovara kako neće komentirati pojedinačne istupe koji ne utječu na odluku. Obvezuje se da će 
insistirati na svemu što je danas izjavio i ispisao u ovom prijedlogu proračuna, te ga u tome svojim 
komunikacijom vijećnici ne mogu ubrzati, niti usporiti. Vjeruje da se zna problemi vezano za dvoranu te se ne 
želi ponavljat. Izrada Izmjena i dopuna UPU naselja Potpićan je u tijeku, a dakle za prvo „svibanjsko slavlje“ bit 
će još dvije građevinske dozvole za razmatranje pa će na vijeću odlučiti u koju investiciju idemo. Za energetsku 
obnovu natječaji su bili raspisani, mi smo se prijavili no nismo prošli kvotu. Ovo što ste naveli su obveze koje 
preostaju, no za 15 dana ću znati do koje točke možemo krenut. 
 
Ad.3.) Razno  
 
Pitanja  nije bilo pa Potpredsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 18:33 sati. 
 
 
 
 

  Voditelj zapisnika      Potpredsjednik Općinskog vijeća  
 

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


