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Z A P I S N I K 
 

sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 27. srpnja 2020. 
godine, u prostorijama društva TE Plomin d.o.o. u Plomin Luci (iznad bivšeg restorana). 

 
 
Sjednici su nazočni: 
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Ivan Vozila – potpredsjednilk, te članovi: Boris Babić, 
Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Esad Huskić, Sanda Daus, Suzana Licul, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, 
Darko Androić i Slavko Rabar., (odsutni: Zdravko Vidak – predsjednik i Roko Terković - 
potpredsjednik).,  
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko, 
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević – voditeljica Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Patricia Zanketić - voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte, 
Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, Rosana 
Klarić – više referentica, poljoprivredni redar i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj 
zapisnika,  
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) i Robi Selan 
(Labinština info),     
- ostali nazočni – Boris Rogić – član Skupšine Istarske županije.,   
 
 
Napomena: Temeljem  čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski 
će se zapis pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik, te akte sa današnje 
sjednice.  

Sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održava se 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.  
 
Započeto u 18

30
 sati. 

 
 
  Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Vozila pozdravlja nazočne, navodi da temeljem čl. 27. i 
41. Poslovnika Općinskog vijeća Općine a u odsutnosti predsjednika vodi ovu sjednicu. Moli za 
prozivku.  
  
Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma. 
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, potpredsjednik I. Vozila navodi da sjednici 
prisustvuje 11 od 13 vijećnika, konstatira da mogu nastaviti sa radom, te otvara 3. redovnu sjednicu 
Općinskog vijeća.   
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća I. Vozila pita da li ima primjedbe na predloženi Dnevni red. Obzirom 
nema primjedbi prelazi na obradu 1. točke dnevnog reda.  
 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/
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Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa: 
-  8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 9. prosinca  2019. godine 
(ponovno verificiranje) 
- 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 01. lipnja 2020. godine 
- 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 25. lipnja 2020. godine 
Potpredsjednik I. Vozila pita da li ima primjedbi na Zapisnike kako su navedeni.  
Primjedbi na navedene zapisnike nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.  
Zapisnici su jednoglasno prihvaćeni.  
 
 
Ad 2.) Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan  
Načelnik ukratko obrazlaže točku, potom G. Fable upoznaje o objavljenom natječaju za prodaju deset 
nekretnina. Navodi da je pristiglo 6 ponuda za 6 nekretnina i da se temeljem otvorenih ponuda i 
odabira najpovoljnije nitko nije žalio. Navodi da četvero plaćaju nekretninu odjednom, a dvoje obročno, 
te su utvrđeni prijedlozi Odluka, kako su dostavljeni na usvajanje Općinskom vijeću. Upoznaje da bi 
postignuta ukupna vrijednost nekretnina bila 520.077,00 kuna.   
Potpredsjednik I. Vozila otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa prelazi na glasovanje po 
pojedinačnim ponudama.  
 
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 11 „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U  

o prodaji nekretnine  
   
 1. Općina Kršan prodaje kupcu društvu  DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2, 52232 Labin kao 
jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 877/2  u  zk.ul. 13 u k.o. 
Plomin, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalaze u naselju Zagorje - Jurasi. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac društvo  DE CONTE d.o.o. Labin dužan je platiti 
Općini Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (44.300,00 kn) 
umanjenu za jamčevinu od  4.420,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti 
ukupan iznos od 39.880,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  
HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac DE CONTE d.o.o. Labin dužan je 
Općini Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu 
natječaja i procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 1.065,00 kn.  Ove troškove je imenovani  dužan 
uplatiti na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  
7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan.  
 
 
Potom, opet sa 11 glasova “ZA”, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ , što je ujedno i jednoglasno Općinsko 
vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu društvu  ZIP Developments d.o.o., Novaki Motovunski, 
Križmani 91 B kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 878/2  
u  zk.ul. 13 u k.o. Plomin, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalaze u naselju Zagorje - 
Jurasi. 
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2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za  nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac društvo  ZIP Developments d.o.o.,  dužan je 
platiti Općini Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (200.000,00 kn) 
umanjenu za jamčevinu od  19.600,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti 
ukupan iznos od 180.400,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  
HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac ZIP Developments d.o.o dužan je 
Općini Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu 
natječaja i procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 1.065,00 kn.  Ove troškove je imenovani  dužan 
uplatiti na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  
7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan. 
 
 
Nadalje Općinsko vijeće sa 11 glasova “ZA”, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“  donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Mateu Fonović, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 
nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 245/3 ZGR  u  zk.ul. 13 u k.o. Plomin, u vlasništvu Općine 
Kršan u cjelini, nekretnina se nalaze u naselju Zagorje - Fonovići. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Mateo Fonović,  dužan je platiti Općini Kršan 
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (8.577,00 kn) umanjenu za jamčevinu 
od 730,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 7.847,00 kn na 
žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – 
OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Mateo Fonović dužan je Općini 
Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i 
procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 1.565,00 kn.  Ove troškove je imenovani  dužan uplatiti na 
žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68,s pozivom na broj: 7706-OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 
 
 
Opetovanim glasovanjem sa 11 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 
 

 O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje Đaniju Fajman, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 
označenu kao kat. čest k.č. 410/6 ZGR  u  zk.ul. 99 u k.o. Letaj, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, 
nekretnina se nalaze u naselju Letaj - Stoci. 
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2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretnine iz toč.1. ove odluke kupac Đani Fajman dužan je platiti Općini Kršan  
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (56.000,00 kn) uz 4 % kamata  na 
obročnu otplatu kupoprodajne cijene. 
Kupac Đani Fajman dužan je  u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke uplatiti 30% ukupnog 
iznosa postignute kupoprodajne cijene umanjenu za jamčevinu od 5.540,00 kn, koju je kao ponuđač 
za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od  11.260,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN 
HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.  

4. Preostali iznos postignute kupoprodajne cijene kupac  je dužan plati obročnom otplatom u 
5 rata prema Otplatnom planu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

5. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Đani Fajman dužan je Općini Kršan 
platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 1.565,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN 
HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

6 Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. i 4. kao i troškova iz toč. 5., 
kupac može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

7. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3.,4. i 5. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

8. U slučaju neizvršavanja obveze obročne otplate kupoprodajne cijene iz toč.4. ove Odluke 
duže od 3 mjesečna obroka pristupit će se poništenju natječaja te zadržavanju uplaćene jamčevine i 
troškova postupka. 

9. Na temelju ove Odluke, nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i troškova natječaja, 
Općinski načelnik Općine Kršan sklopit će u ime Općine Kršan, kao prodavatelja, sa kupcem Đanijem 
Fajman, ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

10. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik se ovlašćuje da izmijeniti Otplatni plana kojim se 
smanjuje broj  obročnih otplata. 

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kršan.  
 
 
Daljnjim glasovanjem sa 11 “ZA”, “0 „PROTIV“  i 0 „SUZDRŽAN ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće 
donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Željanu Perčin, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 
nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 219/ZGR  u  zk.ul. 33 u k.o. Kršanu, u vlasništvu Općine 
Kršan u cjelini, nekretnina se nalaze u naselju Boljevići. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za u nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Željan Perčin,  dužan je platiti Općini Kršan 
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (16.200,00 kn) umanjenu za 
jamčevinu od 1.620,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 
14.580,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom 
na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Željan Perčin dužan je Općini Kršan 
platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 1.565,00 kn.  Ove troškove je imenovani  dužan uplatiti na žiro-račun 
Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68,s pozivom na broj: 7706-OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 
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8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan.   
 
 
Glasovanjem sa 11 glasova “ZA” tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
      
 1. Općina Kršan prodaje Alenu Mišon, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 
označenu kao kat. čest k.č. 2115/8 ZGR  u  zk.ul. 47 u k.o. Kršan, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, 
nekretnina se nalaze u naselju Kršan - Pristav. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretnine iz toč.1. ove odluke kupac Alen Mišon dužan je platiti Općini Kršan  
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (195.000,00 kn) uz 4 % kamata  na 
obročnu otplatu kupoprodajne cijene. 
Kupac Alen Mišon dužan je  u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke uplatiti 30% ukupnog 
iznosa postignute kupoprodajne cijene umanjenu za jamčevinu od 19.400,00 kn, koju je kao ponuđač 
za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od  39.100,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN 
HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.  

4. Preostali iznos postignute kupoprodajne cijene kupac  je dužan plati obročnom otplatom u 
12 rata prema Otplatnom planu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

5. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Alen Mišon dužan je Općini Kršan 
platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 1.215,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN 
HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

6 Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. i 4.  kao i troškova iz toč. 5., 
kupac može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

7. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 5. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

8. U slučaju neizvršavanja obveze obročne otplate kupoprodajne cijene iz toč.4. ove Odluke 
duže od 3 mjesečna obroka pristupit će se poništenju natječaja te zadržavanju uplaćene jamčevine i 
troškova postupka. 

9. Na temelju ove Odluke, nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i troškova natječaja, 
Općinski načelnik Općine Kršan sklopit će u ime Općine Kršan, kao prodavatelja, sa kupcem Alenom 
Mišon, ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

10. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik se ovlašćuje da izmijeniti Otplatni plana kojim se 
smanjuje broj  obročnih otplata. 

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kršan.   

 
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća I. Vozila konstatira da su sve nekretnine prodane jednoglasno bez 
primjedbi, te prelazi na narednu točku dnevnog reda.    
 
 
Ad 3.) Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kršan (COVID-19)  
Potpredsjednik I. Vozila nakon najave točke riječ obrazloženja daje načelniku.  
V. Runko navodi da temeljem nastupanja posebnih okolnosti i stanja koje se nije moglo predvidjeti, te 
temeljem preporuka županijskog i nacionalnog Stožera predlaže Odluku kako je dostavljena u 
materijalima, a odnosi se na mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.  
Potpredsjednik zahvaljuje načelniku na obrazloženju i otvara raspravu po točci.  
Prijavljenih za riječ nema, pa daje prijedlog Odluke po ovoj točci na usvajanje glasovanjem.  
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 11 „ZA“ Općinsko vijeće donosi slijedeću  
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan 
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Članak 1. 
U Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ 

broj 2/19), iz članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi: 
„ Članak 2a. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, 
imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 
gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, dio naplaćenih 
sredstava komunalne naknade može se koristiti i za druge namjene propisanih člankom 1. ove 
Odluke.“ 

 
Članak 2. 

Iza članka 14. dodaje se novi  
„Članak 14a“: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, 
imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 
gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, Općinsko vijeće 
može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. 
 

Članak 3. 
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz ove Odluke, sredstva potrebna za 

financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture osigurati će se u proračunu Općine Kršan. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“. 

 
 
Ad 4.) Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora (COVID-19)  
Na poziv potpredsjednika Općinskog vijeća za davanje obrazloženja načelnik ukratko upoznaje sa 
predloženom Odlukom.  
Potom potpredsjednik otvara raspravu, ali obzirom prijavljenih nema, istu daje na usvajanje 
glasovanjem.  
Izjašnjavanjem vijećnica/ka sa 11 glasova „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora 

 
Članak 1. 

U Odluci o zakupu poslovnog prostora („Službeno glasilo Općine Kršan“ broj 4/10, 02/12, 
14/16, 13/18), iz članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji glasi: 

„ Članak 23a. 
Zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaj mjera 

suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, korisnicima javnih i drugih površina na 
području Općine Kršan u razdoblju u kojem traju izvanredne okolnosti i otežani uvjeti poslovanja 
Odlukama Stožera Civilne zaštite RH i IŽ, mogu se osloboditi obveze plaćanja naknade, u potpunosti 
ili djelomično, za vrijeme trajanja posebnih mjera.“ 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“. 
 
 
Ad 5.) Odluka o dopuni Odluke o  korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan 
(COVID-19) 
Obrazloženje po ovoj točci ponovno podnosi načelnik, navodeći da se prijedlog odnosi na vrijeme od 
ožujka, travnja i svibnja ove godine. 
Potpredsjednik otvara raspravu ali prijavljenih nema, pa daje predloženu Odluku na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“, 0 „PROTIV i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi   
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina  

na područja Općine Kršan  
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Članak 1. 

U Odluci o korištenju javnih i drugih površina na područja Općine Kršan („Službeno glasilo 
Općine Kršan“ broj 10/09,13/15), iz članka 19. dodaje se novi članak 19a. koji glasi: 

 
„ Članak 19a. 

Zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaj mjera 
suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, korisnicima javnih i drugih površina na 
području Općine Kršan u razdoblju u kojem traju izvanredne okolnosti i otežani uvjeti poslovanja 
Odlukama Stožera Civilne zaštite RH i IŽ, mogu se osloboditi obveze plaćanja naknade, u potpunosti 
ili djelomično, za vrijeme trajanja posebnih mjera. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“. 
 
 
Ad 6.) Prijedlog Odluke u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima 
zahvaćenim proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se 
odnosi na oslobađanje plaćanje komunalne naknade (COVID-19) 
Potpredsjednik I. Vozila nakon najave točke daje načelniku riječ obrazloženja.  
V. Runko navodi da je tekst prijedloga Odluke s obrazloženjem dostavljen vijećnicama/ima, da se 
odnosi na ono vrijeme za koje je obavljanje djelatnosti bilo ograničeno radi izvanredne situacije 
izazvane virusom COVID-19. Navodi da bi se smanjeni prihod u Proračunu prikazao kroz Rebalans 
proračuna.  
Potpredsjednik otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa predloženu Odluku daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja potpredsjednik konstatira da jednoglasnim glasovanjem „ZA“ Općinsko vijeće 
donosi  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
 1. Gospodarskim subjektima u djelatnostima zahvaćenim proglašenjem epidemije COVID-19 
na području Općine Kršan, a koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u 
Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 
kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine, odobrava se potpora u obliku 
oslobađanja plaćanja cjelokupnog iznosa komunalne naknade za mjesece: ožujak, travanj i svibanj 
2020. godine. 
 

2. Mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka ne odobravaju se gospodarskim subjektima 
kojima su na dan 29. 02. 2020. godine bili evidentirana dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj 
osnovi. Ukoliko su na navedeni dan utvrđena dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, 
uvjet za ostvarivanje prva na mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka je prethodno podmirenje 
istih do 01.09.2020.g. Ukoliko dugovanja nisu podmirena do 01.09.2020. godine mjera oslobađanja iz 
toč. 1. neće  se primijeniti. 
            Postojanje eventualnih dugovanja prema Općini Kršan utvrditi će se putem evidencije Odsjeka 
za financije i računovodstvo  JUO Općine Kršan. 
           Zahtjev za oslobođenje plaćanja podnosi se do 01.09.2020. godine Odsjeku za financije i 
računovodstvo JUO Općine Kršan. 
  
 3. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan, a stupa na snagu osmog 
dana od dana objave, po stupanju na snagu Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na 
području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' broj 2/19). 
 
 
Ad 7.) Prijedlog Odluke u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima 
zahvaćenim proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se 
odnosi na oslobađanje plaćanje naknade za zakup poslovnog prostora (COVID-19) 
Nakon najave točke dnevnog reda od strane potpredsjednika, I. Vozila daje načelniku riječ da 
obrazloži točku.  
V. Runko ukratko upoznaje nazočne sa predloženom Odlukom, koja se predlaže temeljem preporuka 
nacionalnog i županijskog Stožera civilne zaštite. Navodi da ista predviđa oslobođenje naknade za 
korištenje javnih površina za 3., 4. i 5. mjesec ove godine.  
Potpredsjednik I. Vozila otvara raspravu.  
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S.Uravić navodi da se Odluka donosi retroaktivno za protekli period, pa postavlja pitanje što je s 
subjektima koji su već platili navedenu  obvezu.  
Načelnik odgovara da Odsjek za financije uredno vodi evidenciju podmirenja obveza te će se iznos 
vratiti odnosno koristiti ga za naredni period, ali da nitko neće biti zakinut.  
Prijavljenih više nema, pa potpredsjednik raspravu zatvara i daje na usvajanje prijedlog Odluke po 
ovoj točci.  
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 11 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće 
donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 1. Gospodarskim subjektima u djelatnostima zahvaćenim proglašenjem epidemije COVID-19 
na području Općine Kršan, a koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u 
Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 
kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine, odobrava se potpora u obliku 
oslobađanja plaćanja cjelokupnog iznosa naknade za zakup poslovnog prostora za mjesece: ožujak, 
travanj i svibanj 2020. godine. 

Mjera oslobađanja iz ovog članka primjenjuje se i na sve korisnike nekretnina / prostora u 
vlasništvu Općine Kršan koji su dani na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za 
opće dobro, temeljem Ugovora o davanju na privremeno korištenje, i to za period od 01.01. do 30. 06. 
2020. godine. 
 

2. Mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka ne odobravaju se gospodarskim subjektima 
kojima su na dan 29. 02. 2020. godine bili evidentirana dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj 
osnovi.  Ukoliko su na navedeni dan utvrđena dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, 
uvjet za ostvarivanje prva na mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka je prethodno podmirenje 
istih do 01.09. 2020. godine. Ukoliko dugovanja nisu podmirena do 01.09.2020. godine, mjera 
oslobađanja iz toč. 1. neće  se primijeniti. 
            Postojanje eventualnih dugovanja prema Općini Kršan utvrditi će se putem evidencije Odsjeka 
za financije i računovodstvo  JUO Općine Kršan. 
           Zahtjev za oslobođenje plaćanja podnosi se do 01. 09. 2020. godine Odsjeku za financije i 
računovodstvo JUO Općine Kršan. 
 Utvrđeno temeljem ovog članka ne odnosi se na korisnike nekretnina / prostora u vlasništvu 
Općine Kršan koji su dani na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro 
temeljem, Ugovora o davanju na privremeno korištenje. 
 
 3. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan, a stupa na snagu osmog 
dana od dana objave, po stupanju na snagu Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora 
(„Službeno glasilo Općine Kršan“ broj 4/10, 02/12, 14/16, 13/18). 
 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima 
zahvaćenim proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se 
odnosi na oslobađanje plaćanje naknade za korištenje javnih i ostalih površina (COVID-19) 
Potpredsjednik najavljuje točku, potom daje riječ obrazloženja načelniku.  
Načelnik V. Runko ponavlja da se predložena Odluka u svrhu pružanja potpore odnosi na oslobađanje 
plaćanja naknade za korištenje javnih i ostalih površina, sve temeljem situacije uzrokovane virusom 
COVID-19, a također se odnosi za mjesece: ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.  
Potpredsjednik I. Vozila otvara raspravu, ali obzirom nema pitanja ni primjedbi, daje predloženu 
Odluku na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 1. Gospodarskim subjektima u djelatnostima zahvaćenim proglašenjem epidemije COVID-19 
na području Općine Kršan, a koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u 
Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 
kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine, odobrava se potpora u obliku 
oslobađanja plaćanja cjelokupnog naknade o korištenju javnih i drugih površina za mjesece: ožujak, 
travanj i svibanj 2020. godine. 
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2. Mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka ne odobravaju se gospodarskim subjektima 
kojima su na dan 29. 02. 2020. godine bili evidentirana dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj 
osnovi. Ukoliko su na navedeni dan utvrđena dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, 
uvjet za ostvarivanje prva na mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka je prethodno podmirenje 
istih do 01. 09. 2020. godine. Ukoliko dugovanja nisu podmirena do 01. 09. 2020. godine mjera 
oslobađanja iz toč. 1. neće  se primijeniti. 
            Postojanje eventualnih dugovanja prema Općini Kršan utvrditi će se putem evidencije Odsjeka 
za financije i računovodstvo JUO Općine Kršan. 
           Zahtjev za oslobođenje plaćanja podnosi se do 01.09.2020. godine Odsjeku za financije i 
računovodstvo JUO Općine Kršan. 
  
 3. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan, a stupa na snagu osmog 
dana od dana objave, po stupanju na snagu Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih 
površina na područja Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ broj 10/09,13/15).  
 
 
Ad 9.) Prijedlog Zaključka o odricanju Općine Kršan od svog dijela naknade na temelju 
sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 
Kršan za 2020. godinu  
Potpredsjednik najavljuje točku, te riječ obrazloženja daje načelniku.  
V. Runko navodi da prijedlog zaključka nije vezan samo na epidemiju virusom COVID-19 već su za to 
krivi i lošiji uvjeti poslovanja poljoprivrednih proizvođača, kako onih sa naše Općine tako i onih koji su 
„izvana“, a koriste zemljište na našem području. Upoznaje sa predloženim Zaključkom po ovoj točci 
dnevnog reda.  
Potpredsjednik I. Vozila zahvaljuje načelniku na podnesenom obrazloženju po točci, te otvara 
raspravu.  
S. Rabar navodi da je predlagač zaključka uvijek načelnik, te pita da li ima još koga oko sebe da mu 
pomogne predlagati.  
Načelnik upoznaje da nikada nije sam kao predlagač, da u koordinaciji sa pravnom i financijskom 
službom, ne u ovom slučaju sa građevinskom službom, ali svakako da sa Poljoprivrednom zadrugom i 
dijelom zainteresiranih poljoprivrednika surađuje i predlaže zaključak po ovoj točci.  
Nema više prijavljenih za raspravu ni postavljanje pitanja, potpredsjednik zatvara raspravu i daje 
prijedlog na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Kao mjeru potpore poljoprivrednom sektoru, Općina Kršan odriče se svog dijela naknade na 
temelju sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 
Kršan, za 2020. godinu, na način da se poljoprivrednicima – zakupcima poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Općine Kršan koji su platili  naknadu za korištenje poljoprivrednog zemljišta 
na ime zakupa za tekuću 2020. godinu, izvrši povrat novčanih sredstava, od 65% dijela prihoda od 
zakupa koji predstavlja prihod Proračuna Općine Kršan.  

 
2. Mjera ublažavanja posljedica iz toč. 1. ovog Zaključka odnosi se isključivo na one  

poljoprivredne subjekte (OPG / Obrte / društva / ostale  fizičke osobe ) koji imaju sklopljen valjani 
ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan te, koji 
izvršavaju sve obveze iz predmetnog ugovora. 

 
3. Povrat uplaćenih sredstava temeljem ovog zaključka vršiti će se na način da će se 

poljoprivrednim subjektima sa sjedištem / prebivalištem na području Općine Kršan, izvršiti povrat 50% 
uplaćenih sredstava koji predstavlja prihod Proračuna Općine Kršan, dok će se poljoprivrednim 
subjektima koji nemaju sjedište / prebivalište na području Općine Kršan, izvršiti povrat 25% uplaćenih 
sredstava koji predstavlja prihod Proračuna Općine Kršan.  

 
4. Mjere povrata iz točke 1. ovog zaključka ne odobravaju se gospodarskim subjektima kojima 

su na dan 30. lipnja 2020. godine bila evidentirana dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj 
osnovi.  Ukoliko su na navedeni dan utvrđena dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, 
uvjet za ostvarivanje prva na mjere oslobađanja iz točke 1. ovog zaključka je prethodno podmirenje 
istih. 

 
5. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan i 

Poljoprivredna zadruga Čepić polje. 
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6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati u 
Službenom glasilu Općine Kršan. 
 
 
Ad 10.) Razno 
I.Vozila najavljuje točku te otvara raspravu.  
 
Obzirom da za mjesec dana započinje nova školska godina vijećnik S. Uravić pita da li se razmišljalo 
roditeljima osnovnoškolske djece pružiti pomoć pri nabavci školskog pribora  u vidu izdavanja bona, 
kako su Jedinice lokalne samouprave u okruženju to učinile. Pitanje postavlja načelniku, da li bi se 
moglo za to iznaći sredstava u Proračunu, obzirom na trenutnu situaciju pa neki roditelji ne rade,  niti 
će raditi u dogledno vrijeme, a  neki imaju i po dvoje – troje školske djece. Navodi kako se više godina 
unazad financirala nabavka udžbenika, sada se to više ne čini, u Proračunu su predviđena određena 
sredstava za školstvo. Predlaže izdavanje Bona roditeljima.  
Načelnik upoznaje da se 2-3 godine unazad financirala nabavka udžbenika za sve učenike potrebne 
za osnovno obrazovanje. Ove godine imamo u Proračun predviđeno 420.000,00 kuna za osnovno 
školstvo, navodi da nije nadležnost Lokalne zajednice za to nego je nadležnost RH i IŽ. Navodi da 
Općina ne može škole ostaviti bez papira, metle, sredstava za čišćenje, klupa, stolica, grijanja i 
klimatizacije, te svega onoga što im je potreba. Razlog je tome mali broj učenika, a financiranje iz 
Fonda razmjerno je broju učenika. Podsjeća na nabavku udžbenika kroz ranijih godina koje je 
financirala Općina, radne bilježnice kupovali su roditelji, a kroz program Socijalne skrbi pomagalo se 
roditeljima koji su zadovoljavali kriterije. Nadalje navodi da će potpora sezati do razine sigurne potpore 
regulirane socijalnim programom, a nadalje da skrbe roditelji za školsku godinu.  
S. Uravić ponavlja da je njegov prijedlog bio usmjeren na pružanje potpore roditeljima putem 
odobravanja Bona, kao pripomoć za kupnju radnih bilježnica.  
 
B. Babić postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja Poduzetničke zone u Kršanu, na koje načelnik 
upoznaje o današnjoj objavi javnog poziva za dostavu ponuda, upoznaje o otvorenju pripremnih 
radova sve radi pada Građevinske dozvole. Informira da su pripremni radovi izvršeni, a danas je 
otvoren natječaj za dostavu ponuda temeljem kojeg će se odabrati najpovoljniji ponuđač.  
R. Carić navodi da je sada faza upoznavanja sa dokumentacijom, a daljnji postupak slijedi.   
B Babić pita da li je bilo zainteresiranih, na koje načelnik upoznaje o ranije iskazanom interesu 6 – 7 
kandidata, a sada će se vidjeti stvarni interes, temeljem kojeg će se sklopiti ugovor odnosno 
predugovor. Upoznaje o tržnoj cijeni koju bi plaćali gospodarstvenici sa našeg područja, a koja neće 
biti ista za one koji dolaze sa područja van naše Općine. 
  
Š. Mujić se poziva na pitanje postavljeno glede odvoza smeća na prošloj sjednici Općinskog vijeća, 
izražava žaljenje što današnjoj sjednici ne prisustvuje predstavnica Komunalnog poduzeća 1. Maj 
Labin gđa. Višković, navodi povećanje cijene odvoza za 40%. Predlaže da se imenovana pozove u 
svrhu podnošenja obrazloženja koje se odnosi na povećanje cijene. Navodi da se odvoz u Potpićnu 
vrši jednom tjedno, da se kante ne peru.  
S. Rabar navodi da se kroz članstvo u Skupštinu navedenog Društva izborili da ne dođe do povećanja 
cijene odvoza, da o povećanju nema nikakvih informacija.  
Načelnik se nadovezuje kako nije razumio da se gdin. Rabar izborio da  ne dođe do povećanje cijena, 
pa moli da se dostave 2 računa, npr. za veljaču i srpanj, kako bi se uvidio trošak pražnjenja kanti.    
E. Huskić navodi da se cijena povećala, da u njegovom ulazu imaju kantu od 1100 litara i 600 litara, a 
da se iste napune za 2,5 do 3 dana. Također kako se vidi povećanje cijene odvoza smeća, a za 
umirovljenike je to znatan trošak. Navodi da je pogotovu za ljetne mjesece isto neprikladno, ali da 
stanovnici plaćaju nečije pogreške Kaštijuna. Ljuti ga bezobrazluk Komunalnog poduzeća, te navodi 
da pojedini umirovljenici imaju trošak režija 1.200,00 kuna a mirovina im iznosi 2.500,00 kuna. Kao 
problem smatra način obračuna naknade za odvoz otpada.      
 
S. Rabar postavlja pitanje gradnje autobusne čekaonice u Potpićnu, upoznaje sa slučajem kada je 
žena udarila vozilom u rub postolja, pri tome razbila automobil, a koje je bilo nezaštićeno.  
Drugo pitanje postavlja vezano za odvodnju Kršana, koje navodi kao problem, da se septičke jame 
stave u jedan zbir.  
Treće pitanje postavlja načelniku što je učinjeno glede vezova u Plomin Luci.  
Načelnik odgovara na pitanja:  

1. Vozači se moraju prilagoditi uvjetima na cesti, a ono što je netko udario u bankinu ili stup 
propust je vozača, jer mjesta za prometovanje je bilo. Kada bude postavljena autobusna nitko 
u nju neće udariti.  

2. Odvodnja labinštine uključuje priobalna mjesta, nabraja ih, te upoznaje da odvodnja 
prvenstveno uključuje zaštitu priobalja Jadranskog mora, što je i prioritet Europske komisije. 
Slijedom toga odvodnja naselja Čepić čak ima veći prioritet u odnosu na Kršan, jer se 
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odvodnja slijeva u Boljunčicu, a Boljunčica u more, o čemu je gdin. I. Vozila više upoznat kao 
član Istarskog vodovodnog sustava i član Povjerenstva za odvodnju labinštine.  

3. Glede podjele vezova upoznaje da su 95% podijeljeni, a 5 - 6 izvojevaju i rade svašta. 
Upoznaje da je ostalo 8 ljudi koji nisu dobili vez, koji su barke kupili krajem 2019. g. ili 
početkom 2020.g. većih razmjera nego što je bilo predviđeno, pa zauzimaju više mjesta. 
Navodi da su problem par ljudi koji se ne žele izmaknuti i ruše čitav sustav priveza za mjesta 
koja su dodijeljena drugima.        

I.Vozila kao član projektnog tima odvodnje labinštine tzv. „Labin - Rabac -  Raša“  upoznaje o 
obuhvatu naselja koje se tiču naše Općine, a kao najprihvatljivija su i naselja koja gravitiraju Potpićnu. 
Navodi da rješavanje tehnički nije teško, ali priprema ostalih naselja zahtjeva veću pripremu 
dokumentacije. 
 
Š. Mujić se nadovezuje na temu podjele vezova, da prioritet imaju mještani Općine Kršan. Interesira 
ga popis podijeljenih vezova, da li su svih 151 sa područja Općine Kršan, te da li su redovni platiše 
obveza prema Općini. Navodi da se pogotovu Plominjani konstantno bune kako im vez nije dodijeljen.   
Načelnik ponavlja da nitko van područja Općine Kršan nije dobio vez, da su svi Plominjani vezom 
namireni, a da nije dodijeljen 151 vez nego 148 vezova, iz razloga što su neki kupili barke veće nego 
što su ih do tada imali. Pojašnjava da su korisnici dobili vez na privremeno korištenje i da više neće 
ponavljati da su morali imati prijavljeno prebivalište. 
 
S. Uravić upućuje pitanje potpredsjedniku I. Vozili glede odvodnje i kanalizacije za područje Općine 
Kršan. Navodi kako je imao prilike vidjeti Studiju IŽ koja je uključivala područje Kršana, kršnog 
područja koje je etiketirano kao jedno od kritičnijih površina glede odvodnje, jer propušta otpadnu vodu 
u podzemlje, a koje dolazi i do izvorišta. Postavlja mu pitanje da li je imao prilike vidjeti taj projekat IŽ.  
I. Vozila navodi da takve dokumentacije ima više, te da je područje Kršana svrstano u 4 zonu, a da 
područje Bubić jame nije razvrstano. 
S. Uravić ponavlja da je u Studijama IŽ napravljenim pred 10-tak godina područje Kršana i kršanštine 
navedeno kao prioritet izrazito radi kršnog područja. Navodi da sada ta studija ne valja i da se danas 
tumači drugačije.  
I. Vozila navodi da je problematika povezana sa Odlukom o proglašenju zaštitnih zona IŽ, a dostupna 
je na web stranici.  
S. Uravić ponavlja da ništa ne osporava ali da ukazuje na problematiku koja je bila nekada, a ista ta 
danas ne valja.   
 
Tijekom rasprave po točci prijavljenih više nema, pa potpredsjednik I. Vozila zahvaljuje na učešću u 
raspravi i sjednici, te zatvara 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan.  
 
 

Dovršeno u 19
25

 sati.  
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