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Kršan, 29. prosinca 2020. 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 29. prosinca 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: Roko Terković - potpredsjednik, Ivan Vozila – 
potpredsjednik te članovi: Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Esad Huskić, Sanda Daus, Suzana Licul, 
Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar (odsutni: Zdravko Vidak – predsjednik 
vijeća, Boris Babić, član), 
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko, 
- djelatnici općinskih službi: Rita Licul Ilijević – voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, 
Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, ujedno i 
voditelj zapisnika, Vilma Stankić, voditeljica Odsjeka za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal). 
 
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz 
ovaj zapisnik. 
 
Prije početka sjednice članovima Vijeća elektronskim putem podijeljen su materijali uz točku 5. 
predloženog dnevnog reda - Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine 
Kršan i osobno (na ''stol''), po prethodno održanoj sjednici Komisije za naplatu potraživanja Općine 
Kršan, za točku 6. predloženog dnevnog reda - prijedlog Odluke o otpisu potraživanja. 
 
Započeto u 17:00 sati.  

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 3. 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  
Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za 2021. godinu. 
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 11 (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. 
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AD 1.) Verificiranje zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 10. prosinca 2020. godine 
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.  
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.  
 
AD 2.) Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za 2021. godinu  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko navodi da se radi o ''ponavljanu gradiva'' iz prethodnih godina, sve u očekivanju 
turističke sezone i normalnih okolnosti rada i funkcioniranja u 2021. godini. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kršan za 2021. godinu 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 3.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin na prijedlog 
novog Statuta JVP Labin 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko obrazlaže prijedlog Odluke, te navodi da se isti nalaze u privitku uz Poziv te stoji na 
raspolaganju za upite. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na prijedlog novog Statuta JVP Labin 

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

 
AD 4.) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Aneks br. 5. Sporazuma o osnivanju 
Javne vatrogasne postrojbe Labin 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko, analogno prethodnoj točki dnevnog reda, obrazlaže prijedlog Zaključka, te navodi 
da se isti nalaze u privitku uz Poziv te stoji na raspolaganju za upite. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ZAKLJUČAK 
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. 
 
AD 5.) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko obrazlaže tijek natječaja koji se proveo u kratkom vremenu, te moli prihvaćanje 
Odluka o prodaji. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine 

      
 Mauriciu Šestan, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. čest 
br.. 838/1 upisana u z.k.ul. 1329 k.o. Plomin, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalazi 
u naselju Zagorje – Jurasi, 
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 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Nadalje, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine 

      
 Stefanu Čurlekin i Barbari Radonić, kao jedinim i najpovoljnijim ponuđačima, svaki u ½ dijela, 
nekretninu označenu kao:  kat. čest br. 2115/1  upisana u z.k.ul. 47 k.o. Kršan, u vlasništvu Općine 
Kršan u cjelini, nekretnina se nalazi u naselju Kršan - Pristav, 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 6.) Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi kako se Komisije za naplatu potraživanja Općine Kršan sastala nedugo prije početka 
današnje sjednice, da ne raspolaže najnovijim informacijama te moli pojašnjenje od strane članova 
Komisije za naplatu potraživanja Općine Kršan ili voditeljice Odsjeka za financije i računovodstvo 
Općine Kršan. Riječ preuzima R. Licul Ilijević, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo Općine 
Kršan, navodeći kako se predmetnom Odlukom, po traženju i preporuci Državne revizije, predlaže 
otpis potraživanja komunalne naknade, zakupnine i naknade za korištenje javnih površina, od strane 
subjekata brisanih iz registra ili potraživanja u zastari od 31.12. 2013. godine, koji se i dalje zadužuju, 
a za koje više ne postoji realna mogućnost za njihovu naplatu, u ukupnom iznosu od 211.100,37. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o otpisu potraživanja 

 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
  
 Pitanja više nije bilo pa nakon prigodne završne riječi od strane predsjednika Općinskog 
vijeća i načelnika Općine Kršan, predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 
17.30 sati. 
 
 
 
 
   Voditelj zapisnika         Potpredsjednik Općinskog  
                    vijeća  
 
              Roman Carić, v.r.                                       Roko Terković, v.r.       
 
 
 
 
 
 
 
    


