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

 
KLASA: 021-05/21-01/3 
URBROJ: 2144/04-05-21-9 
Kršan, 07. travnja 2021. 

Z A P I S N I K 
 
sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 07. travnja 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: Vilma Stankić, voditelj Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne 
poslove, Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, 
ujedno i voditelj zapisnika,  
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin),  
- ostali Boris Rogić, član skupštine IŽ, Donald Blašković, direktoru društva 1. MAJ LABIN d.o.o. 
Labin. 
 
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 dana 07. travnja 2021. godine podijeljeni 
su preostali materijali za predložene točke dnevnog reda 
 
7. Donošenje konačnih Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan,  
8. Informacija o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2021. godinu,  
9. Kupnja nekretnina – davanje ovlaštenje načelniku Općine Kršan za sklapanje ugovora o kupnji 
zemljišta. 
 
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
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AD.1.) Verificiranje zapisnika sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 22. ožujka 2021. godine  
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.  
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.  
 
 
AD. 2.) Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu – društvo 1. MAJ 
LABIN d.o.o. Labin  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Donaldu Blaškoviću, direktoru društva 
1. MAJ LABIN d.o.o. Labin, koji izlaže Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu – 
društvo 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin. 
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  
 

ZAKLJUČAK  
o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge  

na području Općine Kršan za 2020. godinu 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
AD. 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 
2020. godinu  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko obrazlaže prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Općini Kršan za 2020. godinu, navodeći osnovne stavke i ostvarenja Programa.  
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  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u Općini Kršan za 2020. godinu 
 

 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
AD. 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 
2020 godinu  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko obrazlaže prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 
infrastrukture u Općini Kršan za 2020 godinu, navodeći osnovne stavke i ostvarenja Programa.  
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  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini 

Kršan za 2020 godinu 
 

 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
AD. 5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2020. 
godine 
Nakon najave točke potpredsjednik R. Terković daje riječ obrazloženja načelniku.  
Načelnik V. Runko ukratko upoznaje sa Izvješćem o svom radu za navedeno razdoblje. 
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Potpredsjednik R. Terković otvara raspravu, koju budući prijavljenih nema, zatvara.  
R. Carić upućuje da se o Izvješću po ovoj točci ne glasuje, već se prima na znanje, te se utvrđuje da 
Općinsko vijeće Općine Kršan prima na znanje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan 
za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine. 
 
AD. 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2020. godine 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko obrazlaže Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2020. godine, navodeći da su ukupni prihodi u 2002. godini iznosili 
35.127.536,07 kn te dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 22.429.834,00 kn. Stanje na računu 
Općine Kršan na dan 31. prosinca 2020. godine iznosilo je 12.909.000,00 kn od kojih se naravno 
80% odnosi na kreditno zaduženje i neplaćene obveze iz siječnja ove godine. Na kraju navodi da je 
Proračun stabilan te da je to najvažnije. 
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 s 8 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN donosi  
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje  

01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
AD. 7. Donošenje konačnih Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine 
Kršan  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke, navodi da je isti predložen od strane Komisije za prodaju 
nekretnina, te predlaže prihvaćanje dvije Odluke o prodaji. Za treću nekretninu koja je bila predmet  
prodaje, pristigle su tri ponude, te se s obzirom na pravo ulaganja žalbi od strane ponuditelja ne 
može još donijeti Odluka o prodaji te će ista Odluka biti predmet rasprave na jednoj od narednih 
sjednica Općinskog vijeća. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća navodi da se glasovanje vrši pojedinačno za svaku točku. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 Alenu Teskaču, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretnine označene kao: kat. čest. 
br. 270/4 ZGR  upisana u z.k.ul. 61 k.o. Kršan, kat. čest. br. 2272/15  upisana u z.k.ul. 2057 k.o. 
Kršan, kat. čest. br. 2272/16  upisana u z.k.ul. 2057 k.o. Kršan, vlasništvu Općine Kršan u cjelini, u 
naselju Veljaki. 

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

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se 
jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
  
 Suzani Ajkler Grožić kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretnine označene kao: kat. 
čest. br. 37/ZGR  upisana u z.k.ul. 137 k.o. Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, kat. čest. 
br. 38/1 ZGR  upisana u z.k.ul. 137 k.o. Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, kat. čest. br. 
226/55  upisana u z.k.ul. 290 k.o. Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u 24/60, u naselju Šušnjevica, 
  
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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AD. 8. Informacija o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2021. 
godinu  
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže Informaciju o preraspodjeli sredstava, u svrhu rješavanja imovinsko pravnih 
odnosa, tj. preraspodjeli 5% iznosa od više stavki rashoda i izdataka na proračunskoj stavci, a u 
svrhu realizacije slijedeće točke dnevnog reda. 
R. Terković zahvaljuje na izlaganju te utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Kršan primilo na znanje 
Informaciju o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2021. godinu.  
 
 
AD. 9. Kupnja nekretnina – davanje ovlaštenje načelniku Općine Kršan za sklapanje ugovora o 
kupnji zemljišta 
R. Terković prelazi na obradu točke dnevnog reda te daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke kojoj je svrhu provedbe Sporazuma i rješavanja imovinsko – 
pravnih odnosa za izgradnju novog pristupnog puta preko nekretnina k.č.1677/1 u k.o. Čepić i 
k.č.1464/13 u k.o. Čepić u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan, utvrđen prijedlog 
Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Kršan za potpisivanje ugovora o 
kupoprodaji zemljišta označenog kao k.č.1677/1 u k.o. Čepić (površine 2.980,00 m2), sve prema 
nalazu / procjeni Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina Bruna Škopca,d.i.g. 
iz Rapca od 24.03.2021. godine, u iznosu od 252.286,80 kuna i k.č.1464/13 u k.o. Čepić (površine 
1.277,00 m2), upisana u zk.ul.br. 1025 u k.o. Čepić. 
Kupnji navedene nekretnine pristupa se iz razloga pogodnosti parcele za izgradnju pristupnog puta 
prema novo izgrađenim kućama u naselju Purgarija Čepić iznad crkve, a uslijed rješavanja 
višegodišnje problematike vezano za navedeno, a koja datira otprije cca 7 do 8 godina. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća navodi da se glasovanje vrši pojedinačno za svaku točku. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 12 glasova ZA donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 kojim se Općinskom načelniku Općine Kršan daje ovlaštenje za potpisivanje ugovora o 
kupoprodaji zemljišta označenog kao k.č.1677/1 u k.o. Čepić (površine 2.980,00 m2) upisana u 
zk.ul.br. 1251 u k.o. Čepić, sve prema nalazu / procjeni Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i 
procjene nekretnina Bruna Škopca,d.i.g. iz Rapca od 24.03.2021. godine, u iznosu od 252.286,80 
kuna, 
 
 u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
AD. 10. Razno   
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
S. Rabar postavlja pitanje o tijeku ishođenja građevinske / uporabne dozvole za objekt priveza 
čamaca u Plomin Luci te o tijeku dodjele vezova i najavljivanom Pravilniku o dodjeli vezova. Načelnik 
odgovara da mu u postavljenom pitanju nedostaje podataka za konkretan odgovor, da su II. Izmjene i 
dopune građevinske dozvole predane Uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje Labin, te da su sva 
privremena odobrenja prava na vez istekla 31.12. 2020. godine te će o istom raspravljati Općinsko 
vijeće u novom sazivu. 
B. Babić postavlja pitanje o fazi tijeka radova u Poduzetničkoj zoni Kršan, na što načelnik navodi da  
je izgrađeno cca 27% do 28%, vrijednosti radova od oko 2.000.000,00 kn. Navodi kako se ide prema  
kraju radova, znati ćemo koliko sredstava vraćamo ERSTE banci te koliko će biti zainteresiranih za 
kupnju, jednokratno ili na rate. 
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 travnja. 
S. Rabar također postavlja pitanje o parkiralištu i punionici za električna vozila u naselju Kršan, na 
što načelnik odgovara da realizacija istog prvenstveno ovisi o dinamici izgradnje prije navedene 
Županijske ceste. 
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Načelnik na kraju upoznaje članove Općinskog vijeća o skorom sazivanju još jedne sjednice 
Općinskog vijeća, slijedeći tjedan u poslijepodnevnim satima. 
 
Pitanja više nije bilo pa predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 17.45 sati. 
 
 
 
 
     Voditelj zapisnika         Potpredsjednik Općinskog  
                    vijeća  
 
              Roman Carić, v.r.                                       Roko Terković, v.r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


