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Kršan, 31. siječnja 2018.
ZAPISNIK
sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 31. siječnja 2018. godine u
prostorijama Općinske vijećnice u Kršanu.
Nazočni:
- vijećnici: Zdravko Vidak – Predsjednik Općinskog vijeća, Roko Terković i Ivan Vozila – zamjenici
predsjednika, te članovi: Boris Babić, Silvano Uravić, Slavko Rabar, Esad Huskić, Darko Androić, Andrej
Lipnik, Šemso Mujić, Jurica Poropat, Tina Peteani i Dragan Ljubičić.
- Valdi Runko – Općinski načelnik i Roman Carić – zamjenik Općinskog načelnika,
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – Pročelnica JUO, Vilma Stankić – Voditelj Odsjeka za urbanizam,
graditeljstvo i komunalne poslove, Patricija Zanketić – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Patrik Kontuš – Viši
stručni suradnik-komunalni redar, te Sandra Jurasić i Sean Šturbej - Viši referenti za uredsko poslovanje u
svojstvu voditelja zapisnika,
- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr) i Nenad Čakić (Labinština info),
- ostali: Alen Golja, Silvio Barišić i Klaudio Bastianić – predstavnici tvrtke 1. Maj d.o.o. Labin, te 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 18:05 sati.
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne, otvara 1. vanrednu sjednicu, te moli prozivku.
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno svih 13 vijećnika, Predsjednik vijeća Zdravko Vidak konstatira
da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Vijećnici prihvaćaju predloženi dnevni red, te se prelazi na obradu istog.
Ad.1.) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan
Predsjednik vijeća daje riječ obrazloženja direktoru komunalne tvrtke 1. Maj d.o.o. Labin gdinu. Alenu Golja.
Alen Golja iznosi kako se donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u studenom prošle godine
od strane Vlade RH može započeti s obradom biorazgradivog otpada, odnosno odlaganjem istog na Kaštijun
umjesto da se odlaže na deponij Cere, koji će se zatvoriti. Potom upoznaje s načinom sakupljanja i odvajanja
otpada uz prezentaciju projektorom.
Nakon izlaganja Predsjednik vijeća zahvaljuje, te otvara raspravu.
S. Uravić postavlja sljedeća pitanja: Što je s kućama za odmor koje vlasnici konzumiraju 5 – 6 mjeseci u
godini? Koliko će se povećati cijena odvoza otpada za građanstvo? Koliko će zbog povećanog obima poslova
morati biti primljeno novih djelatnika u komunalnoj tvrtki?
A. Golja odgovara da će vlasnici kuća za odmor morati plaćati svih 12 mjesec u godini minimalno, a varijabilni
kad budu stavili posudu pred vrata, pa će se plaćati razlika. Vezano za izračun cijena, još se ne zna koliko će
biti to povećanje jer je isto vezano samo uz cijenu otpreme otpada u Kaštijun, a ona se još ne zna. Vezano uz

djelatnike, upoznaje da je upravo raspisan natječaj za četiri vozača i par za hortikulturu, te poziva da se
zainteresirani prijave, a vjerojatno će kasnije trebati još djelatnika (bar 6 vozača i par sakupljača)
R. Terković postavlja pitanja o cijeni prikupljanja otpada za vlasnike apartmana i kuća za odmor, a uzimajući u
obzir različite cijene noćenja, smatrajući da ne bi bilo pošteno da ta cijena bude ista.
A. Golja pojašnjava da ukoliko netko ima npr. obiteljsku kuću i nekoliko apartmana, plaća dodatno samo
varijabilne troškove ovisno o broju apartmana koje posjeduje.
Predsjednik vijeća se interesira o nabavci kanti za papir, staklo, metal i plastiku, na što mu A. Golja odgovara
da općina mora do 13. veljače 2018. godine dati prema Fondu svoje potrebe, nakon čega će oni u roku 30
dana raspisati natječaj prema kojem će dodijeliti tražene posude.
V. Runko postavlja pitanje koliko košta dostava otpada u reciklažno dvorište, na što mu A. Golja odgovara da je
to besplatno. V. Runko usput upoznaje da se pokrenuo postupak izmjene i dopune prostornog plana uređenja ,
te urbanističkog plana uređenja, a u svrhu dobivanja dozvola za izradu reciklažnog dvorišta, čija je vrijednost
oko 2 milijuna kuna, a sredstva su osigurana iz Europske unije. Reciklažno dvorište se planira postaviti
nasuprot poslovne zone.
V. Runko pita gdje će se odlagati otpad do uspostave sustava mobilnog reciklažnog dvorišta, na što mu A.
Golja odgovara da je najvažnije da se krenulo s tim procesom, a da će se to do onda rješavati dogovorom.
R. Terković pita tko je vlasnik plastičnih kontejnera različitih dimenzija, te kontejnera za krupni otpad.
A. Golja odgovara da je vlasnik plastičnih kontejnera Općina Kršan, a velikih za krupni otpad tvrtka 1. Maj d.o.o.
Labin.
R. Terković postavlja pitanje kako će se odvajati otpad groblja, npr. vijenci koji sadrže i metal i plastiku i drvo i
cvijeće, te lampioni na baterije, a naglašava da na području općine ima 10 groblja.
A. Golja odgovara da to nije veliki problem, te se ljudi brzo nauče odvajati, kao primjer navodi groblje u Labinu.
Š. Mujić pita tko je odgovoran za uništavanje plastičnih kanti tijekom odvoza otpada, budući je od komunalne
tvrtke dobio samo odgovor da je problem u kamionu.
A. Golja odgovara da je to odgovornost komunalne tvrtke, te da treba samo javiti pa će se kanta zamijeniti.
R. Terković smatra da je možda 1 kubik po objektu krupnog otpada godišnje za besplatni odvoz možda
premalo, na što mu A. Golja odgovara da se taj kubik odnosi na odvoz kada se pozove komunalna tvrtka, a da
će se zbog toga postavljati mobilno reciklažno dvorište svaka 3 mjeseca, a sve dodatno će se morati plaćati.
D. Ljubičić iznosi problematiku uništavanja asfalta velikim kamionima komunalne tvrtke.
A. Golja odgovara da su u fazi nabavke manjih kamiona koji će prikupljati otpad po naseljima koja imaju takve
uže asfaltirane ceste.
S. Rabar se pita da li je potrebno povećavati cijenu mještanima, budući mještani nisu plaćeni da odvajaju
otpad, a komunalna tvrtka će to samo prikupiti i onda još prodati.
A. Golja objašnjava da u javnu minimalnu uslugu idu svi troškovi, no isti se umanjuju za prihode od selektivnog
prikupljanja otpada, kojim će ovo Vijeće biti upoznato kroz izvještaje o prikupljenom otpadu. Za sav odvojeni
otpad će se manje plaćati varijabilni dio. Navodi da je u RH trebala saživijeti burza otpada, ali budući nije, što je
velika manjkavost zakona, trebat će se napraviti sortirnicu koja će prije odvoza otpada istog morati sortirati, jer
se tek onda možda može prodati.
I. Vozila navodi da su predviđene određene anomalije navedenog sustava, pa pita tko će to nadgledat.
A. Golja odgovara da će iste nadgledat komunalni redar uz njihovu pomoć.
S. Uravić smatra da se time komunalni redar stavlja u poziciju policije, što će ga dovodit u jako neugodne
situacije.
A. Golja upoznaje da su za višestambene naselja kao što je npr. Potpićan predviđeni polupodzemni kontejneri,
ako ih bude EU sufinancirao 75%, odnosno građani bi dobili karticu za otvaranje kontejnera i plaćali bi
varijabilni dio onoliko koliko ubace otpada.
Budući pitanja više nije bilo Predsjednik vijeća zaključuje raspravu.
V. Stankić iznosi da na savjetovanju primjedbi nije bilo, no bili su neki ispravci od strane komunalne tvrtke
vezano uz rok početka primjene, pa je današnjoj sjednici dostavljen ispravljeni prijedlog Odluke.
Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan sa izmjenama
slijedom kojeg se jednoglasno s 13 glasova ZA donosi
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ODLUKA
O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, uz izmjene, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Predsjednik vijeća predlaže pauzu u 16:50 sati.
Sa sjednice odlaze predstavnici komunalne tvrtke 1. Maj d.o.o. Labin: Alen Golja, Silvio Barišić i Klaudio
Bastianić, te Patrik Kontuš.

Sjednica se nastavlja u 17:00 sati.
Ad.2.) Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Kršan
Ad.3.) Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan
Predsjednik vijeća objedinjuje raspravu za 2. i 3. točku dnevnog reda, te daje riječ obrazloženja Pročelnici
Gloriji Fable.
G. Fable iznosi da se prije upućivanja predloženih izmjena i dopuna na Vijeće o istim očitovala Komisija za
statut, poslovnik i zakonodavstvo, te je provedeno i savjetovanje s javnošću. Napominje da se radi o usklađenju
s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje je JLS dužna uskladiti u
roku 60 dana. Napominje da se izmjene odnose na prava i obveze vijećnika i općinskog načelnika, na
raspuštanje općinskog vijeća i razrješenje općinskog načelnika, raspisivanje referenduma za opoziv,
imenovanje povjerenika, te određene stvari tehničkog karaktera. Nabraja točno izmjene navedene u prijedlogu.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
E. Huskić iznosi mišljenje da su dva potpredsjednika za Općinu Kršan previše, no kad su već dvoje smatra da
je ovo bila prilika da se jedan od njih mora bira birati iz redova bošnjačke nacionalne manjine, pa predlaže da
se ista izmjena uvede bar do kraja ovog mandata.
Budući konkretnih pitanja nije bilo, prelazi se na glasovanje, a slijedom kojeg se jednoglasno s 13 glasova ZA
donosi
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
Potom se glasovanjem, također jednoglasno s 13 glasova ZA donosi
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
G. Fable podsjeća na obavijest poslanu vijećnicima putem e-maila vezanu uz dostavu izvješća o financiranju
političkih aktivnosti Ureda državne uprave Istarske županije, a posebno upozorava nezavisne vijećnike da
pripaze na rokove dostave izvješća.
Pitanja više nije bilo pa Predsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 17:15 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika
Sandra Jurasić, v.r.

Zdravko Vidak, v.r.
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