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KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 2144/04-05-21-12 
Kršan, 22. veljače 2021. 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 22. veljače 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, Silvano Uravić, Esad Huskić, Sanda Daus, Suzana Licul, 
Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić, Slavko Rabar i Boris Babić (odsutni: Zdravko Vidak – 
predsjednik vijeća), 
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Gable, pročelnica JUO Općine Kršan, Rosana Klarić, 
poljoprivredni redar, 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,  
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) 
- ostali Boris Rogić, član skupštine IŽ. 
 
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 dodatni materijali za 
predloženu točku 7. Dnevnog reda - Prijedlog Odluke o Imenovanju privremenog ravnatelja javne 
ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti i dodatni materijali osobno uz točku 8. 
predloženog dnevnog reda - Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine 
Kršan, dodatne točke prodaje 5 do 7. prijedloga Odluke. 
 
Započeto u 17:00 sati.  

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 1. redovnu 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.  
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 12 (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. 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/
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AD 1.) Verificiranje zapisnika sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 29. prosinca 2020. godine 
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.  
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.  
 
AD 2.) Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo 
Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20) 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ R. Cariću, koji obrazlaže prijedlog 
Odluke. 
Navodi da se ovim Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' 
br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20), vrši usklađivanje sa čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 144/20) kao i odredbama 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (''Narodne Novine'' br. 144/20), a koji 
su stupili na snagu krajem 2020. godine. 
Navodi da je isti ''prošao'' te je odobren i od strane Komisije za statut, Poslovnik i zakonodavstvo koja 
je svoju sjednicu održala dana 15. veljače 2021. godine.  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
Novine'' br. 144/20) na novi način uređuje dužnosničke odnose zamjenika gradonačelnika / župana u 
jedinicama lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, na način da u županiji 
koja ima više od 250.000 stanovnika i gradu koji ima više od 100.000 stanovnika, župan i 
gradonačelnik imaju dva zamjenika koji se biraju zajedno s njima na neposrednim izborima sukladno 
posebnom zakonu, dok u županiji koja ima do 250.000 stanovnika, jedinici lokalne samouprave koja 
ima više od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije župan i gradonačelnik 
odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima na neposrednim 
izborima sukladno posebnom zakonu.  
Nadalje, ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 
općinski načelnik, onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti, općinskog načelnika, zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski 
načelnik iz reda članova predstavničkog tijela. 
Nadalje, prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog 
za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti, što je dosada činio Predstojnik / 
predstavnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a koji su također ukinuti odredbama posebnog 
zakonom. 
Na kraju navodi da se na novi način uređuju i pitanja referenduma i drugih oblika neposrednog 
odlučivanja građana i usmjeravanja djelovanja na rad jedinica lokalne samouprave i jedinice 
područne (regionalne) samouprave,  
Potpredsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje na Izvješću i otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20) 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 3.) Prijedlog Odluke o Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 2/18) 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ R. Cariću, koji obrazlaže prijedlog 
Odluke. 
R. Carić, navodi da se kao i u prethodnoj točci dnevnog reda, ovim Izmjenama i dopunama 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13, 
05/15 i 02/18) vrši usklađivanje sa čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 144/20) kao i odredbama Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (''Narodne Novine'' br. 144/20). 
Navodi da je isti ''prošao'' i Komisiju za statut, Poslovnik i zakonodavstvo koja je svoju sjednicu 
održala dana 15. veljače 2021. godine te je i od strane Komisije i odobren.  
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Ono što je bitno za Općinu Kršan, navodi da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 144/20) na novi način uređuje broj 
članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, ovisno o 
broju stanovnika,  da predstavničko tijelo općine i grada (između ostalog) s više od 2.500 do 10.000 
stanovnika, ima 13 članova, tako da broj Općinskih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kršan 
ostaje neizmijenjen. 
Osim novog načina sazivanja prve, konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, od bitnih novina navodi 
da se naknada za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća određuje / ograničava u 
neto iznosu po članu predstavničkog tijela na način da ukupna godišnja neto naknada po članu 
predstavničkog tijela u općini i gradu (između ostalog) s više od 1.000 do 5.000 stanovnika smije 
iznositi do 6.000,00 kuna, dok se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u 
iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 
pripadajuće gore utvrđene najviše godišnje naknade.  
Također, daje se mogućnost da  se 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 
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, sjednice predstavničkih tijela iznimno mogu 
održavati elektroničkim putem, kao i glasovati odnosno donositi odluke na isti način. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje na Izvješću i otvara raspravu. 
S. Uravić izražava dvojbu oko načina uređenja imenovanja zamjenika Općinskog načelnika iz redova 
Općinskog vijeća, na što R. Carić odgovor da će vijećniku kojeg načelnik predloži kao zamjenika, 
istome mandat miruje, te navodi da će isti institut vjerojatno dorađivati kroz praksu. 
U raspravu se uključuje i potpredsjednik Općinskog vijeća. 
S. Rabar moli pojašnjenje oko biranja zamjenika načelnika iz redova Općinskog vijeća, te opet 
navodi da će isti institut vjerojatno dorađivati kroz praksu. 
Esad Huskić navodi dvojbu oko imenovanja drugog potpredsjednika Općinskog vijeća, za kojeg 
opetovano traži tj. bilo bio dio demokratske prakse, da se isti ''u pravilu'' bira iz redova oporbenih 
vijećnika, na što mu načelnik replicira. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 2/18) 
 

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

AD 4.) Prijedlog Odluke o prihvaćanju / neprihvaćanju primjedbi na prijedlog Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Rosani Klarić, koja ukratko obrazlaže 
postupak prihvaćanju / neprihvaćanju primjedbi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan, pojedinačno, prema  svakom podnositelju 
zahtjeva, te razlazima prihvaćanja odnos no neprihvaćanja istog. 
Na kraju R. Celić navodi da se Odluka donosi pojedinačno o svakom prihvaćanju / neprihvaćanju 
primjedbi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan. 
U kraću raspravu, obrazlaganje i pojašnjavanje problematike i pristiglih zahtjeva / primjedbi, uključuju 
se i općinski načelnik, E. Huskić, S. Uravić i B. Babić i R. Klarić, navodeći da se radi o prodaji rubnih, 
manje atraktivnih poljoprivrednih površina do 2000 m2. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedloge na 
pojedinačno glasovanje. 
Temeljem provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Igora Runka iz Kršana, Čepić Purgarija 40 A OIB 78353954751 na 
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
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području Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 1772 i k.č. 1773 obje u k.o. Jesenovik,  k.č. 870, k.č. 
874, k.č. 875, k.č. 889/2 i k.č. 893/1 u k.o. Šušnjevica, k.č. 663/5 i k.č. 663/6 u k.o. Kožljak uvrste kao 
površine određene za prodaju u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan. 
 

II.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
Nadalje, temeljem provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
 

I. 
 Ne prihvaća se primjedba Igora Runka iz Kršana, Čepić Purgarija 40 A OIB 78353954751 na 
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 1140/1, k.č. 1102/1, k.č. 1102/3 i k.č. 138/3 sve u 
k.o. Nova Vas, k.č. 865 u k.o. Šušnjevica i k.č. 616 u k.o. Kožljak uvrste kao površine određene za 
prodaju s obzirom imaju površinu veću od 0,2 ha te imaju oznaku P1. 
  Navedene čestice ostaju predviđene za zakup poljoprivrednog zemljišta. 
 

II.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
Nadalje, temeljem provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
 

I. 
 Ne prihvaća se primjedba Matea Fonovića iz Plomina, Fonovići 21/A OIB 79040417392 na 
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Kršan kojom se traži da se izgradi put do k.č. 1338/2 u k.o. Plomin. 
 

II.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
Na kraju, temeljem provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU  
 

I. 
 Ne prihvaća se primjedba Dragana Ljubičića iz Kršana, Čepić Polje Bobinci 27 a OIB 
45926526447 na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 504/2 u k.o. Čepić uvrsti za površinu 
određenu za prodaju.  
 Navedena čestica nalazi se u građevinskom području. 
 

II.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
 
AD 5.) Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine Kršan 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ R. Klarić, koja ukratko obrazlaže 
dosadašnji tijek donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan, donesen još 2018 godine, za kojeg je međutim Ministarstvo poljoprivrede 
tražilo opsežniju dopunu dokumentacije, program je ponovno izložen na javni uvid u trajanju od 15 
dana, te se Program raspolaganja, današnjim prihvaćanjem, sa popratnom dokumentacijom, 
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dostavlja na prethodno mišljenje Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, 
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
B. Babić postavlja pitanje kolika je ukupna površina na području Općine Kršan predviđena za 
raspolaganje, na što načelnik odgovara da se do sada radilo o oko 1200 ha, dok se sada radi o nešto 
manje od 2000 ha. Navodi da je tih oko 1200 ha u privremenim ugovorima dok je oko 800 ha 
neraspoređeno i nisu u funkciji. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje na Izvješću i otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu RH na području Općine Kršan 
   
 u tekstualnom i grafičkom dijelu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove 
sjednice. 

 

AD 6.) Prijedlog Odluke o Osnivanju javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke kojom se osniva se javna ustanova u kulturi, sve temeljem 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Učka 360“ nositelja Parka prirode Učka, čiji 
smo partneri u Projektu, u trajanju od 400 do 500 dana, i to poglavito angažmanom gđe. Viviane 
Brkarić. 
Temeljem odredbi Zakona o osnivanju ustanova, Općina Kršan je također, prije osnivanja, na 
Prijedlog Odluke prikupila i sve prethodne suglasnosti od nadležnih tijela. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o Osnivanju javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti 

 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 7.) Prijedlog Odluke o Imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi 
Interpretacijski centar Vlaški puti 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da prijedlog o Imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi 
Interpretacijski centar Vlaški puti gđe Viviane Brkarić iz Šušnjevice, dipl. ekonomista, za njega nije 
upitan, navodi da je danas vijećnicima upućen i e-mail sa njezinim životopisom i referencama. 
Otvara se rasprava. 
S. Rabar izražava kritiku zbog zapošljavanja novih osoba na teret proračuna Općine Kršan te navodi 
da pretpostavlja kako se neće stati samo na ovom zapošljavanju, postavljajući pitanje dali smo 
dovoljno ''jaki'' za sve ovo financijski izdržimo te tko će to sve izdržati. 
Načelnik replicira da smo se na predmetno zapošljavanje osobe na pola radnog vremena obvezali i 
ugovorom kao partneri u Projektu, da se radi o tijeku, procesu, te nema opterećenja Proračuna za 
zaposlene, koji nije veći od 6 % iznosa proračuna. 
S. Uravić pohvaljuje imenovanje i gđi Viviani Brkarić želi uspjeha u daljnjem radu. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
o Imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi 

Interpretacijski centar Vlaški puti 
 

 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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AD 8.) 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, dodajući da je za isti prijedlog Odluke koji je već 
dostavljen Općinskim vijećnicama, upravo danas stigla suglasnost Županijskog povjerenstva za 
procjenu i za točke 5, 6. i 7. te moli prihvaćanje dopunjene Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju 
nekretnina. Ukupna vrijednost koja se izlaže javnoj prodaji je 260.000,00 kn. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
     

O D L U K U 
 

I. 
Pristupa se objavi natječaja za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine 

Kršan: 
 1. Prodaja kat. čest. br. 1549/2 upisana u z.k.ul. 906 k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u 
cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Zagorje - 
Kamenjari, namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli pristup omogućen sa 
asfaltirane prometnice naselja Zagorje - Kamenjari, parcela pravilnog trapezastog oblika, obrasla u 
visoko raslinje, u blagom padu u smjeru zapad - istok, ukupna površine parcele 79,00  m2, utvrđena 
početna cijena u visini 22.800,00 kn, jednokratna uplata. 
 2. Prodaja kat. čest. br. 877/1 upisana u z.k.ul. 13 k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u 
cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Zagorje - 
Jurasi, namjene: „neuređeni neizgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parcela se nalazi unutar 
zaštićenog obalnog područja na kopnu, prema UPU Jurasi parcela se nalazi unutar obuhvata 
Urbanističkog plana namjene oznake „S“ – stambena namjena, parcela nema direktnog pristupa, 
nepravilnog trapezastog oblika, ukupna površine parcele 293,00  m2, utvrđena početna cijena u visini 
63.200,00 kn, jednokratna uplata. 
 3. Prodaja kat. čest. br. 54/98  upisana u z.k.ul. 1501 k.o. Kršan, vlasništvo Općine Kršan u 
cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Potpićan, 
namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, prema UPU naselja Potpićan parcela se 
nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana namjene oznake „Gospodarska namjena - poslovna, 
oznake „K2“- pretežito trgovačka, parceli je omogućen pristup asfaltiranom prometnicom naselja 
Potpićan, parcela u centru naselja Potpićan, nepravilnog pravokutnog oblika, ukupne površine 
257,00  m2, s utvrđenom početnom cijenom u visini 34.200,00 kn, jednokratna uplata. 
 4. Parcele se prodaju u paketu: 
 4.a) Prodaja kat. čest. 658 upisana u z.k.ul. 453 k.o. Nova Vas, vlasništvo Općine Kršan u 
2/3, ukupne površine 434,00 m2, u naravi pretežito voćnjak, pravilnog pravokutnog oblika, prema 
PPU Općine Kršan parcela se nalazi izvan granica građevinskog područja naselja  Nova Vas, 
namjene oznake P1 – osobito vrijedno obradivo tlo, početna cijena 2.700,00 kn, 
 4.b) Prodaja kat. čest. 659 upisana u z.k.ul. 453 k.o. Nova Vas, vlasništvo Općine Kršan u 
2/3, ukupne površine 212,00 m2, u naravi obrađeno tlo – vrt, pravilnog pravokutnog oblika, prema 
PPU Općine Kršan nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja  Nova Vas, namjene: 
„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, početna cijena 21.300,00 kn 
- pristup parcelama nije omogućen direktno sa asfaltirane prometnice naselja Nova Vas, utvrđena 
ukupna  početna cijena za obje parcele u visini 24,000 kn, otplata do 24 obroka. 
 5. Prodaja kat. čest. br. 232/1  upisana u z.k.ul. 111 k.o. Kršan (ruševina), vlasništvo Općine 
Kršan u cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja  
Boljevići, namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je omogućen pristup 
asfaltiranom prometnicom naselja Boljevići, parcela je u urbanom središtu naselja Boljevići,  
pravilnog pravokutnog oblika, ruševna građevina koja se dodiruje se s susjednom zgradom, ukupne 
površine 65,00 m2, s utvrđenom početnom cijenom u visini  23.600,00 kn, jednokratna uplata. 
 6. Prodaja kat. čest. br. 531/1  upisana u z.k.ul. 1076 k.o. Čepić, vlasništvo Općine Kršan u 
cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi se izvan granica građevinskog područja naselja  Lanišće - 
Škrobinci, namjene: „Vrijedno obradivo tlo – P2“, parceli je omogućen pristup zemljanim putem  na 
koji se dolazi sa asfaltirane prometnice naselja Lanišće, parcela je u središnjem dijelu naselja 
Lanišće,  pravilnog trapezastog oblika, ukupne površine 6.014,00  m2, u naravi oranica, s utvrđenom 
početnom cijenom u visini  61.200,00 kn, jednokratna uplata.  
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 7. Prodaja kat. čest. br. 119/zgr  upisana u z.k.ul. 590 k.o. Brdo (ruševine), vlasništvo Općine 
Kršan u cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi se izvan granica građevinskog područja naselja  
Kostrčani - Breg, namjene „PŠ – ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište“, parceli je 
omogućen pristup zemljanim putem koji je obrastao u gusto raslinje, na koji se dolazi sa neasfaltirane 
prometnice naselja Brdo, parcela je u blagom padu, obrasla u visoko raslinje, nepravilnog 
trapezastog oblika, u naravi se na kat. čestici nalazi ruševna građevina, ukupne površine 417,00  m2, 
s utvrđenom početnom cijenom u visini  30.000,00 kn, jednokratna uplata. 
 

II. 
Procjembeni elaborati procjene tržišne vrijednosti nekretnina izrađeni su od strane  stalnog 

sudskog vještaka graditeljske struke i procjenitelja nekretnina Bruno Škopac - dipl.ing. graditeljstva, 
društva ARGEMMA d.o.o. Rabac.  Procjembeni elaborati izrađeni su u skladu sa Zakonom o procjeni 
vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina prema mišljenju 
Zajedničkog procjeniteljskom povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Istarske županije.  
  

III. 
 Natječaj sa svim sastavnim dijelovima, utvrđenom jamčevinom u  visini 10% od ukupnog 
iznosa početne visine cijene, utvrđenom početnom cijenom za ove nekretnine te ostalim 
propozicijama prema Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan objaviti će se 
na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan, a obavijest o objavi natječaja izvršit će 
se u «Glasu Istre». 

IV. 
 Ponude otvara Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina 5. dan nakon 
zatvaranja roka za prijavu na natječaj, s time da ukoliko dan za otvaranje ponuda pada u subotu ili 
nedjelju, odnosno u neradni dan, isti se prenosi na prvi idući radni dan. Datum  i vrijeme otvaranja 
utvrditi će se u natječaju ovisno o objavi u "Glasu Istre" i na oglasnoj ploči Općine Kršan. 
   

V. 
 Ova odluka objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupa na snagu dan nakon 
objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 
 
AD 9.) Razno 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
S. Rabar postavlja pitanje o dosadašnjem tijeku radova u Poslovnoj zoni Kršan te o interesu ulagača. 
Načelnik odgovara da je financijski realizirano oko 1.300.000,00 kn prema privremenim situacijama, 
po pitanju ulagača sutra će se održati webinar na koji je do sada prijavljeno oko 30 osoba, a interes 
postoji kako u lokalnoj zajednici, području labinštine ali i širem okruženju. Vjeruje kako će se o svim 
tim stvarima još raspravljati na ovom Vijeću te da će investicija ulaganja u izgradnju poduzetničke 
zone biti isplaćena u narednom roku od godine i pol dana te kredit vraćen, da bi se nastavilo sa 
danjim investicijama – kapitalnim objektima. 
S. Rabar postavlja pitanje o tijeku izgradnje Županijske ceste Kršan – Boljevići, na što načelnik 
odgovara da je za 2020. godinu izgradnja iste sufinancirana od strane Općine Kršan u iznosu od 
250.000,00 kn, kao i, u istom iznosu, i za 2021. godinu, što je dovoljno za izgradnju prometnice do 
raskrsnice Boljevići, i to prvi dio do kraja ožujka, a nastavak će pretpostavlja uslijediti iza ljetne 
sezone. 
 
 
Pitanja više nije bilo pa predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 18.10 sati. 
 
 
 
     Voditelj zapisnika         Potpredsjednik Općinskog  
                    vijeća  
 
              Roman Carić, v.r.                                       Roko Terković, v.r.      


