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Z A P I S N I K 
 
sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 01. lipnja  2020. godine u prostorijama 
društva TE Plomin d.o.o. u Plomin Luci (iznad bivšeg restorana Riva). 
 
Nazočni:  
- vijećnici: Ivan Vozila – Potpredsjednik vijeća, te članovi: Boris Babić, Silvano Uravić, Slavko Rabar, Darko 

Androić, Andrej Lipnik, Šemso Mujić, Sanda Daus, Esad Huskić, Suzana Licul i Dragan Ljubičić. 
- Nedostaju: Zdravko Vidak – Predsjednik Općinskog vijeća i Roko Terković – zamjenik Predsjednika vijeća, 
- Općinski načelnik: Valdi Runko  
- 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, graditeljstvo, Nina Dundara – na stručnom 
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Sandra Jurasić – Viša referentica za uredsko 
poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika,  

- ostali: Jasminka Doblanović (Urbis d.o.o. Pula) 
- od strane tiska: Branko Biočić (Glas Istre), Katarina Šoštarić (5portal.hr), Silvana Fable (Radio Labin),  
- prisutni 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 17:00 sati.  
 
Potpredsjednik vijeća Ivan Vozila koji na temelju članka 49. i 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan u 
odsutnosti Predsjednika vijeća uz njegovo ovlaštenje vodi sjednicu, pozdravlja sve prisutne, te moli za prozivku.  
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 11 vijećnika, Potpredsjednik vijeća I. Vozila konstatira da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
Potpredsjednik vijeća otvara 2. redovnu sjednicu. Prije obrade dnevnog reda predlaže da točka 11. Dnevnog 
reda bude točka 2., iz razloga da Gđa. Doblanović, predstavnica tvrtke Urbis d.o.o. Pula ne čeka, a da se sve 
sljedeće točke pomaknu za jedan redni broj, što članovi Vijeća prihvaćaju.  
Potom se prelazi na obradu prve točke Dnevnog reda. 

 
Ad. 1.) 1. Verificiranje zapisnika sa: 
- 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 09. prosinca 2019. godine 
- 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 18. prosinca 2019. godine 
- 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 18. ožujka 2020. godine 
- 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 17. travnja 2020. godine 
 
I. Vozila otvara raspravu za sve zapisnike, no primjedbi nije bilo pa se svi predloženi zapisnici usvajaju. 
 
Ad. 2.) Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan 
 
Potpredsjednik vijeća daje riječ obrazloženja gđi. Jasminki Doblanović. 
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J. Doblanović obrazlaže tijek donošenja prijedloga Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Potpićan, koristeći se grafičkim prikazom projiciranim u dvorani. 
 
I. Vozila zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu. 
 
V. Runko upoznaje da je Plan bio spreman za donošenje pred dva ili tri mjeseca, no zbog nemogućnosti 
sastajanja zbog epidemije virusa, donosi se tek danas jer smatra da nije u redu ovakav plan donositi putem 
telefonskog ili digitalnog glasovanja. Napominje da je prvotna namjena izmjene plana omogućavanje dobivanja 
dozvole za izgradnju sportske dvorane u Potpićnu, a usput se Plan usklađivao s novom zakonskom 
regulativom i Prostornim planom uređenja Općine Kršan. Nadalje radi omogućavanja poslovnih aktivnosti 
obrtnika na području naselja Potpićan podnosi sljedeći amandman: U članku 24. Odluke o donošenju  Izmjena i 
dopuna  Urbanističkog plana uređenja  naselja Potpićan kojim se mijenja članak 25. Odluke o donošenju  
Urbanističkog plana uređenja  naselja Potpićan ( „Službeno glasilo Općine Kršan“, br. 4/14) u st.1.  riječi „ ne 
privlači veći kamionski promet i“ brišu se. 
 
S. Uravić postavlja pitanje da li je Planom definirana namjena bivšeg motela u Potpićnu. 
V. Runko odgovara da se je tijekom javnog poziva javio gdin. Joksimović, većinski vlasnik te nekretnine i 
zatražio da se regulira status iste. 
J. Doblanović upoznaje da je prije po pitanju te nekretnine namjena bila javna i društvena socijalna, a sada je to 
promijenjeno u mješovitu namjenu koja trpi i stambenu, javnu, društvenu i poslovnu namjenu. 
 
Š. Mujić pita vezano uz prilaz prema bivšoj samačkoj zgradi, gdje se sukobljavaju gdin. Jakupović i stanari, da li 
se i taj prilaz regulirao Planom. 
V. Runko odgovara kako je namjena plana da se kroz prometna rješenja u Planu riješi promet, parkirališta i sve 
potrebno, što obrazlaže. O namjeni površine i reguliranju odnosa na javnoj površini u vlasništvu lokalne 
zajednice će vodit računa Pročelnica, službe i ja, odnosno napravit će se red. 
 
Š. Mujić ima primjedbu što se novoizgrađeno dječje igralište u Potpićnu nalazi uz cestu kojom prometuju 
kamioni, smatrajući da je to preopasno za djecu, na što mu V. Runko odgovara da će se sve to riješiti 
prometnim rješenjem.  
 
Pitanja više nije bilo pa I. Vozila stavlja prijedlog na glasovanje, slijedom kojeg se s 11 glasova ZA jednoglasno 
donosi 
 

ODLUKA O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIĆAN 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice, uz predloženi amandman Načelnika. 
 
 
Sa sjednice odlazi gđa. Doblanović, te V. Stankić u 17:16 sati. 
 
Ad. 3.)  Prijedlozi Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu 
Općine Kršan  
 
I. Vozila daje riječ obrazloženja Gloriji Fable. Nakon njenog obrazloženja u kojem je pojasnila o kojim se 
katastarskim česticama radi i protekloj proceduri vezano uz natječaj, I. Vozila otvara raspravu. 
Pitanja nije bilo pa I. Vozila stavlja točku na glasovanje. 
 
Glasovanjem se s 11 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. 4.) Izmjene i dopune Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13, 02/18)  
 
Riječ obrazloženja preuzima R. Carić. Naglašava da se izmjene i dopune donose zbog izmjene Zakona o 
lokalnoj samoupravi koji je stupio na snagu krajem 2019. godine, a odnosi se na tehničku izmjenu na način da 
se u tekstu u kojem se spominju uredi državne uprave tekst zamijeni riječima „nadležnom tijelu“. 
 
Budući prijavljenih za raspravu nije bilo, I. Vozila stavlja na glasovanje ovu točku. Glasovanjem se s 11 glasova 
ZA jednoglasno donose 
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IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KRŠAN 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 5.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti PVZ Labin / JVP Labin za zaduživanje i izdavanje 
jamstva poslovnoj banci Istarska kreditna banka Umag d.d. 
 
I. Vozila daje riječ obrazloženja ove točke gdinu. Borisu Rogić. 
B. Rogić u svojem obrazloženju navodi kako se zaduženje odnosi na nabavku vozila za potrebe PVZ i JVP, te 
obrazlaže tijek nabavke potrebnih vozila. 
 
Budući prijavljenih na raspravu nije bilo, pa I. Vozila stavlja na glasovanje predloženu točku, slijedom kojeg se s 
11 glasova ZA jednoglasno donosi 
 

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI PVZ LABIN / JVP LABIN 
ZA ZADUŽIVANJE I IZDAVANJE JAMSTVA POSLOVNOJ BANCI ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 6.) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, 
projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan  
  
Potpredsjednik vijeća kao član Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacije obrazlaže kako je jedan član Povjerenstva preminuo, a radi se o pok. gdinu. Dušanu Krušvar, te 
se sada predlaže njegova zamjena gdin. Rudolf Longović. 
 
Prijava, kao niti primjedbi nije bilo, pa se jednoglasno s 11 glasova ZA donosi 
 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH 
PROGRAMA, PROJEKATA, AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA 

OPĆINE KRŠAN 
 

u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 7.) Prijedlog Odluke o sufinanciranju preuzimanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na 
području Općine Kršan  
 
Potpredsjednik vijeća daje riječ obrazloženja Načelniku. 
V. Runko upoznaje kako se ova Oduke donosi zato jer je ona prethodno donesena u veljači ove godine bila 
nepotpuna, što obrazlaže. Također predlaže da se ovoj odluci u Članku 3 doda novi stavak koji glasi:  
Pravo na sufinanciranje odvoza krupnog otpada ostvaruju korisnici sa prebivalištem na području Općine Kršan, 
što dokazuju preslikom osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu, te oni koji nemaju dugovanja prema 
Općini Kršan po bilo kojoj osnovi, a što se utvrđuje putem evidencije Odsjeka za financije i računovodstvo 
Općine Kršan.  
 
I. Vozila  otvara raspravu. 
 
S. Rabar kao član Skupštine 1. Maj Labin daje dodatno pojašnjenje vezano uz odvoz glomaznog otpada, 
odnosno o formiranju cijene. 
 
S. Uravića interesira status nabavki kanti za prikupljanje miješanog otpada, budući smatra da ih sve lokalne 
jedinice Labinštine imaju dovoljno osim Kršana. Navodi kako se ljudi odlažu otpad u kante pokraj groblja u 
Kršanu i ostalih groblja. 
S. Uravić usput prijavljuje kvar špine na ulazu u stari dio groblja u Kršanu, naglašavajući kako voda cijedi već 
dva mjeseca, te se troše enormne količine vode. 
V. Runko prima na znanje prijavu kvara špine, a po pitanju kanti odgovara kako se ti otoci koji su postavljeni 
pokraj groblja pokazali se kako katastrofa, jer u njih ljudi odsvuda odlažu krupni otpad, što obrazlaže, no kako 
će V. Stankić dati više informacija po pitanju istog. 
 
S. Uravić pita da li donošenjem ove Odluke ispada „iz igre“ reciklažno dvorište koje je bilo planirano. 
V. Runko odgovara kako je reciklažno dvorište već trebalo biti u fazi izgradnje i uz potporu Ministarstva, no 
slijedom prigovora zabrinutog stanovništva isto se je maknulo iz plana i projekta, te se planira izgraditi u 
poslovnoj zoni. 
S. Uravić pojašnjava kako je mislio na pokretno reciklažno dvorište.  
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V. Runko upoznaje kako su Općina Kršan i Općina Pićan, uz suglasnost 1. Maja Labin kupili pokretno 
reciklažno dvorište, dva kontejnera kao zajednički projekt, obrazlažući kako će dinamika postavljanja istog biti 
veća. 
E. Huskić smatra da ukoliko se postave ta reciklažna dvorišta, u njih će opet besplatno odlagati otpad ljudi koji 
ispadaju donošenjem Odluke koja je tema ove točke, što obrazlaže. 
 
S. Rabar iznosi kako je razgovarao s direktorom 1. Maja Labin, te im rekao kako su oni odgovorni za odvboz 
smeća, no ako mu je odgovoreno da oni nisu još dovoljno organizirani da bi pratili odvoz smeća, odnosno tko je 
gdje bacio smeće, što obrazlaže. 
 
Pitanja više nije bilo pa I. Vozila stavlja predloženu Odluku na glasovanje. S 11. Glasova ZA jednoglasno se 
donosi 
 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PREUZIMANJA KRUPNOG (GLOMAZNOG)  
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice, uz dodatak koji je predložio Općinski 
načelnik. 
 
Ad. 8.) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Kršan za 2019. 
godine  
 
I. Vozila daje riječ obrazloženja B. Rogiću. 
B. Rogić daje kratko obrazloženja Izvješća koje svake godine dolazi na prihvaćanje na Vijeće, nakon čega se 
temeljem glasovanja jednoglasno s 11 glasova ZA donosi 
 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA 
O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINE 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 9.) Prijedlog zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Kršan za 2020. – 2023. godine  
 
Obrazloženje po ovoj točki ponovno daje B. Rogić, navodeći osnovne značajke smjernica koje se donose 
svakih četiri godine.  
Nakon obrazloženja, prelazi se na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 11 glasova ZA donosi 
 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA  
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. – 2023. GODINE 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Na sjednicu se vraća V. Stankić u 17:45 
 
Ad. 10.) Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Kršan  
 
B. Rogić obrazlaže i ovu točku navodeći kako se Godišnji plan donosi u paketu s Izvješćem o stanju sustava 
civilne zaštite. Umoljava da se ispravi greška u tekstu pod 2. Razvoj civilne zaštite, 1. Općinsko vijeće donosi: 
na način da se na dnu doda tekst: d. donošenje smjernica za organizaciju rada i sustava civilne zaštite., nakon 
čega nastavlja s obrazloženjem. 
Potom, budući pitanja nije bilo ni po ovoj točki I. Vozila stavlja na glasovanje Prijedlog zaključka, slijedom kojeg 
se s 11 glasova ZA donosi 
 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice, uz dodatak koji je predložio B. Rogić 
Ad. 11.) Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području OK za 2019. 
godinu  
 
Potpredsjednik vijeća i za ovu točku daje riječ obrazloženja B. Rogiću, koji ukratko iznosi osvrt na Plan, nakon 
čega se prelazi na glasovanje. 
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Glasovanjem se jednoglasno s 11 glasova ZA donosi  
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 
 NA PODRUČJU OK ZA 2019. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 12.)  Razno 
 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Š. Mujić iznosi mišljenje da je potrebno postaviti ležeće policajce na cesti uz dječje igralište u Potpićnu, radi 
sigurnosti djece, a budući se radi o državnoj cesti ili je možda rješenje da se postave kamere ili brojilo prometa, 
te isto obrazlaže. 
 
B. Babić iznosi kako ga je 17 osoba pitalo isto pitanje i to zašto se nije napravila bodovna lista za vezove u 
Plomin Luci, a budući on nije u toku s tim sada traži odgovor. 
V. Runko odgovara da je odlukom vijeća odlučeno da načelnik može odobriti određeni broj vezova po svojoj 
procjeni, dok će se preostali broj vezova dati po pravilniku koji je još u izradi. No, prije dodjele po pravilniku 
uzima se u obzir kao temeljni dokument još i popis vlasnika brodica Lučke uprave Rabac do 2016. godine, kad 
se je počelo s izradom vezova, te je temeljem tog dokumenta privremeno dodjeljivao vezove, što obrazlaže. 
Moli članove Vijeća za strpljenje i da mu pomognu oko donošenju pravilnika i uvođenju reda. 
B. Babić pita da li stanovnici s prebivalištem na podruju Općine Kršan imaju prednost pri dobivanju veza, na što 
mu načelnik potvrdno odgovara, uz pojašnjenje da mora imat prebivalište najmanje tri godine i da nema 
dugovanja prema lokalnoj zajednici. 
S. Rabar pita kome su već dana privremena rješenja o dodjeli vezova, na što mu načelnik odgovara da još 
nitko nije dobio odluku o privremenom korištenju veza, te da će se tek organizirati podjela tih odluka, koje su 
spremne. 
 
D. Ljubičić postavlja pitanje kad će se započeti s asfaltiranjem putova. 
V. Runko odgovara kako naš proračun ovisi o proizvodnju TE Plomin, koja sada ne radi, te je već izjavio za 
medije kako planira smanjiti proračun za oko 8 milijuna kuna, a da se ne bi napravio minus kao primjerice 2016. 
godine kad je također stala proizvodnja elektrane. Stoga će se sada skidati takve i slične investicije da ne bi 
ponovno došlo do minusa, ako prihoda od elektrane nema, neće bit niti ulaganja, što obrazlaže. 
 
Š. Mujić pita o stanju objekta budućeg Doma kulture, te da li ima šanse da se otvori do Dana Općine Kršan. 
V. Runko odgovara kako je potrebno izvršiti predtehnički pregled, urediti će se okoliš, postaviti će se video 
nadzor, oprema je unutra, te je ostalo još par detalja za urediti. Još je u fazi dogovara tko će točno koristiti koje 
prostorije, a konačnu će odluku o tome donijeti ovo Vijeće. Napominje da će napraviti sve što može da se 
objekt stavi u funkciju do Dana Općine. 
 
E. Huskić iznosi komunalne problematike u Potpićnu, kao što je odlaganje raznih materijala na komunalnu 
„ničju“ zemlju, ružne ruševne garaže oko škole, nema rasvjetnih tijela oko lijepo uređenog dječjeg igrališta, žali 
se na buku, zagađenje i brzinu prometa kamiona, te sve zasebno obrazlaže. Smatra da je općini prijeko 
potreban komunalni redar, koji bi trebao uvesti reda, a nije siguran da li ga općina uopće ima. 
V. Runko upoznaje da je na sastancima s županjskim odjelom za promet i Hrvatskim cestama razmatran 
projekt izgradnje državne ceste Kloštar – Išišće čime bi sadašnji promet kroz Potpićan bio značajno smanjen, 
te bi se istim riješila ta problematika. Potom upoznaje da je komunalni redar gdin. Patrik Kontuš 31.12.2019. 
godine otišao. Nakon toga je proveden natječaj za zapošljavanje, no nisu se mogli usuglasiti oko izbora osobe, 
pa će se natječaj ponoviti. Napominje da Zakon nalaže da neke poslove mora odlučivati samo komunalni redar, 
a ne načelnik, niti itko drugi.  
 
B. Babić postavlja pitanje vezano uz poduzetničku zonu, koliko se je tvrtki prijavilo na natječaj, tko ga je dobio i 
kolika je cifra u ugovoru. 
V. Runko upoznaje da je 29. svibnja ove godine dobivena građevinska dozvola, krenulo se s pripremnim 
radovima, te je tvrtka Terakop preuzela taj dio. Javni natječaj od 12 milijuna kuna sprema gdin. Roman Carić i 
Odsjek za financije uz konzultantsku tvrtku Eurokonzalting iz Pule. Javni natječaj će bit raspisan tijekom 
tekućeg mjeseca, trajat će oko mjesec dana, a moći će se prijaviti sve tvrtke uz određena ograničenja (oprema, 
financije…). 
E. Huskić je mišljenja da bi tvrtka koja dobije na taj natječaj trebala sponzorirati sportske klubove, s čime se 
načelnik slaže. 
 
S. Uravić ponovno postavlja pitanje vezano uz kante za prikupljanje mješovitog otpada. 
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V. Stankić odgovara kako su neki od kontejnera stigli, te su deponirani u 1. Maju Labin, a sad bi trebali dobiti 
raspored za postavljanje reciklažnog dvorišta za cijelu godinu. 
 
I. Vozila napominje kako je uz Dnevni red za današnju sjednicu vijećnicima dostavljen i Godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna Općine Kršan za 2019. godinu koji će se razmatrati na jednoj od narednih sjednica.  
 
Pitanja više nije bilo pa Potpredsjednik  vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 18:42 sati. 
 
 

  Voditelj zapisnika      Potpredsjednik Općinskog vijeća  
 

              Sandra Jurasić, v.r.                                           Iva Vozila, v.r.       


