
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN  
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 021-05/21-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-21-15 
Kršan, 22. ožujka 2021. 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 22. ožujka 2021. godine u 
prostorijama društva TE Plomin d.o.o. u Plomin Luci (iznad bivšeg restorana). 
 
Sjednici su nazočni: 
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Roko Terković - potpredsjednik, Ivan Vozila – 
potpredsjednik te članovi: Andrej Lipnik, Esad Huskić, Suzana Licul, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, 
Darko Androić, Slavko Rabar i (odsutni: Zdravko Vidak – predsjednik općinskog Vijeća, Boris 
Babić, Sanda Daus i Silvano Uravić, vijećnici), 
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko, 
- djelatnici općinskih službi: Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, 
opće i pravne poslove, ujedno i voditelj zapisnika, Vilma Stankić, voditelj Odsjeka za urbanizam, 
graditeljstvo i komunalne poslove, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal), 
- ostali Denis Stipanov, predstavnik VZIŽ. 
 
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan 
uz ovaj zapisnik. 
 
Prije početka sjednice utvrđuje se da su članovima Vijeća elektronskim putem dostavljeni dodatni 
materijali za predloženu točku: 
 
 4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu 
Općine Kršan dana 19. ožujka 2021. godine putem e-maila, na način da je u istoj, u odnosu na već 
dostavljeni Prijedlog, dodana točka 3 – tj. 3a., 3b. i 3c, 
 7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan dana 22. ožujka 
2021. godine putem e-maila, budući su zbog omaške i naknadnim uvidom, u članku 10. već 
dostavljenog prijedloga Odluke, izvršene manje preinake i dodatno usklađivanje sa odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
Započeto u 17:00 sati.  
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 1. vanrednu sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Kršan. Navodi da temeljem čl. 41. i čl. 27. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Kršan u odsutnosti predsjednika Vijeća, te temeljem ovlaštenja predsjednika Vijeća vodi 
ovu sjednicu.  
Kao razlog sazivanja današnje izvanredne sjednice Općinskog vijeća navodi potrebu donošenja  
svih Odluka koje su predmet dnevnog reda. 
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Navodi da se sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održava temeljem Odluke o obaveznom 
poštivanju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Istarske 
županije, te poštujući mjere fizičke udaljenosti i higijeni prostora i ljudi.  
 
Moli utvrđivanje kvoruma.  
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 9 (od 13) vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. 
Terković  konstatira da se mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
Navodi kako primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo, te se prelazi na obradu točaka dnevnog 
reda. 
 
AD.1.) Verificiranje zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan 
održane dana 22. veljače 2021. godine  
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.  
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.  
 
AD. 2.) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava Civilne zaštite Općine 
Kršan za 2020. godine  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda, predlaže objedinjavanje obrazlaganja točke 2. i 
3 dnevnog reda, te daje riječ gosp. Denisu Stipanovu, predstavniku VZIŽ, koji obrazlaže prijedlog 
Odluke, ukratko navodeći da se u prikupljanju i izradi materijala i prihvaćanju navedenog Zaključka 
o prihvaćanju izvješća o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Kršan za 
2020. godine,  radi o obavezi predstavničkih tijela JLS jednom godišnje, utvrđenih Zakonom o 
sustavu civilne zaštite. Isto se odnosni i na zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava 
Civilne zaštite na području Općine Kršan za 2021. godinu. 
Zahvaljuje svim sudionicima u koji sudjeluju u radu Sustava civilne zaštite, poglavito u borbi sa 
pandemijom COVID 19, na čemu također zahvaljuje i Općinski načelnik, napominjući jako dobru 
suradnju sa Vatrogasnim zajednicom istarske županije kao i Stožerom civilne zaštite Istarske 
županije.  
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje,  
a temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite  

Općine Kršan za 2020. godine 
 

 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 

AD. 3.) Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na 
području Općine Kršan za 2021. godinu  
Budući prijava za raspravu nema, a točka dnevnog reda je obrazložena uz prijašnju točku dnevnog 
reda, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg Plana razvoja sustava Civilne zaštite  

na području Općine Kršan za 2021. godinu 
 

 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 

AD 4.) Donošenje Odluke o objavi natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu / 
suvlasništvu Općine Kršan 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke, navodi da je isti jednoglasno predložen od strane Komisije za 
prodaju nekretnine, te predlaže prihvaćanje.  
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
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           O D L U K U 
o objavi natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 

 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
AD. 5.) Donošenje konačnih Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine 
Kršan  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke, navodi da je isti također, kao i u prethodnoj točki dnevnog 
reda, predložen od strane Komisije za prodaju nekretnine, te predlaže prihvaćanje više Odluka o 
prodaji. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća navodi da se glasovanje vrši pojedinačno za svaku točku. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 Marini Otočan, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. čest 
br. 1549/2 upisana u z.k.ul. 906 k.o. Plomin, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, u naselju Zagorje – 
Kamenjari, 

 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
      
 društvu De Conte d.o.o. Labin, Pulska 2, 52232 Labin kao jedinom i najpovoljnijem 
ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 877/1  u  zk.ul. 13 u k.o. Plomin, u vlasništvu 
Općine Kršan u cjelini, u naselju Zagorje - Jurasi 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  

      
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
      
 Predragu Jakovčić, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. 
čest br. 54/98 upisana u z.k.ul. 1501 k.o.  Kršan, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, u naselju 
Potpićan  
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  

      
     O D L U K U 

o prodaji nekretnina 
    
   Ivanu  Brkarić, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretnine označene kao kat. čest. 
br. 658 i k.č. 659 obje u  zk.ul. 453 u k.o. Nova Vas u vlasništvu Općine Kršan u 2/3 dijela, u naselju 
Nova Vas, 
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 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  

            
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
      
 ZakladI za poticanje inovacija i novih tehnologija „Inovacijski laboratorij“, Trpinjska 8, 10000 
Zagreb, OIB 15677816665, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. 
čest k.č. 232/1 ZGR u  zk.ul. 111 u k.o. Kršan, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, u naselju  
Boljevići, 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.      

        
Potpredsjednik Općinskog vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
      
 Antoniu Ljubičić, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. 
čest br. 531/1 upisana u z.k.ul. 1076  k.o.  Čepić u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, u naselju 
Lanišće - Škrobinci. 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 

    
AD. 6.) Prijedlog Odluke o ugovaranju okvirnog minusa sa Erste & Steiermarkische Bank 
d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kn 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke, navodeći da je njezino donošenje vođeno samo jednom 
mišlju, a to je nedolaženje u priliku eventualne nemogućnosti podmirenja obaveza prema 
dobavljačima. Navodi da se na današnji dan na računu Općine Kršan nalazi 2.500.000,00 kn, a 
budući slijedi ugovaranje asfaltiranja sukladno Proračunu Općine Kršan za 2021 godine u iznosu 
od 2.600.000,00 kn, nakon mjeseca srpnja ove godine, radi se o premošćivanju eventualnog 
minusa u slučaju da naplata stigne odjednom, a da će se voditi računa da se isti ne iskoristi niti 
jednom kunom, kao što je Općina Kršan već i činila u prošlosti. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
 

O D L U K U 
o ugovaranju okvirnog minusa sa Erste & Steiermarkische Bank d.d. 

 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
AD. 7.) Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ R. Cariću, koji obrazlaže prijedlog 
Odluke. 
R. Carić navodi da je Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan 
bio na javnom savjetovanju u trajanju od 30 dana, na koji nije pristigla nijedna primjedba, te da po 
provedenom savjetovanju sa javnošću, načelnik utvrdio Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 
na području Općine Kršan sa obrazloženjem koji je danas i predmet razmatanja. 
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan vrši se usklađivanje sa odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 2017. godine i prvenstveno Izmjena Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora iz 2009. 
godine, i utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture 
i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni 
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život i rad na području Općine Kršan, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način 
povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području Općine Kršan. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i otvara raspravu. 
S. Rabar postavlja pitanje što se temeljno mijenja u staroj Odluci u odnosu na novu Odluku, tj. na 
novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, na što R. Carić navodi da je najveća promjena u postupku 
nabave, i to sukladno Zakonu o javnoj nabavi, dok se komunalne djelatnosti koje je pretežno 
sadržavala i stara Odluka, nalaze i u novoj odluci, uz manje izmjene tj. dopune. Postojeći ugovori su 
do sada sklapani u pravilu na rok trajanja od četiri godine, dok će se po novoj Odluci sklapati 
pretežno na rok od jedne godine, po pragovima javne odnosno jednostavne nabave. 
E. Huskić, općenito, izražava dvojbu u obavezu i potrebu savjetovanja sa javnošću, sumnjajući na 
njegovu učinkovitost. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan 

 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD. 8.) Prijedlog Odluke o pristupanju VII. izmjenama i dopunama PPU Općine Kršan 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog VII. izmjena i dopuna PPU Općine Kršan, navodeći da se istom 
pristupa radi omogućavanja realizacije Projekata izgradnje sunčanih elektrana na lokaciji Radna 
zona Kršan. 
Obuhvat je istovjetan obuhvatu iz važećeg PPU OK.  
Temeljem mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj IŽ nije potrebno provesti postupak procjene 
utjecaja na okoliš niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Navodi da je člankom 9. Odluke utvrđen popis javnopravna tijela za sudjelovanje u postupku izrade 
izmjena i dopuna PPUO-a Kršan, dok su rokovi izrade regulirani u okviru zakonskih uvjeta, te 
navodi rokove iz Zakona, kao i da sam postupak nije složen, poštujući ograničenja prostornog 
plana IŽ od 4 hektara. 
Također navodi da su u tijeku VI. Izmjene i dopune PPU OK, na koje je pristiglo preko stotinu 
primjedbi, neke i od strane državnih tijela, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i Istarske 
županije, da izrađivač Plana upravo piše odgovore na sve primjedbe, da će do slijedećeg četvrtka 
biti spreman prijedlog na usvajanje, a ako to ne bude moguće, ponoviti ćemo javnu raspravu, pa će 
Prostorni plan usvojiti Općinsko vijeće u nekom novom sastavu, 6., 7. ili 8. mjesec ove godine. 
Na kraju, po pitanju VI. Izmjena i dopuna PPU OK navodi da su neke od najznačajnijih stavki 
Boljunčica, Benzina pumpa Plomin Luka, proširenje Luke Brestova, Državna cesta Išišće - 
Rockwool – Kloštar. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
 

O D L U K U  

o izradi VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kršan 

 

 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD. 9.) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Aneks br. 5. Sporazuma o osnivanju 
Javne vatrogasne postrojbe Labin (Ponovljeno prihvaćanje) 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku, koji ukratko 
obrazlože prijedlog Odluke i razloge njezina ponovnog donošenja. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 9 glasova ZA donosi  
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Z A K LJ U Č A K 
o davanju suglasnosti na Aneks br. 5. Sporazuma  

o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 17,45 sati. 
 
 
 
 
 
     Voditelj zapisnika         Potpredsjednik Općinskog  
                    vijeća  
 
              Roman Carić, v.r.                                       Roko Terković, v.r.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


