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Z A P I S N I K 
 
sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 5. lipnja 2018. godine u prostorijama 
Općinske vijećnice u Kršanu. 
 
Nazočni:  
- vijećnici: Zdravko Vidak – Predsjednik Općinskog vijeća, Roko Terković i Ivan Vozila – zamjenici 

predsjednika, te članovi: Silvano Uravić, Slavko Rabar, Esad Huskić, Darko Androić, Andrej Lipnik, Šemso 
Mujić i Dragan Ljubičić. 

- Valdi Runko – Općinski načelnik i Roman Carić – zamjenik Općinskog načelnika, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – Pročelnica JUO,  Patricija Zanketić – Voditelj Odsjeka za 

gospodarstvo i Sean Šturbej – Viši referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika, 
- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr), Branko Biočić (Glas Istre), Silvana Fable (Radio Labin), Robi 

Selan (Labinština info.) 
- ostali: Saša Ukić i Davor Car – predstavnici RUNE – Adria telekominukacijska mreža d.o.o. Opatija, Hana 

Radovanović – predstavnica DLS d.o.o. Rijeka, Blaženka Mičević – predstavnica Agrodet d.o.o. Zagreb, 
Irena Bašić – ravnateljica Dječjeg vrtića Kockica Kršan, Vladimir Licul  - Bio adria d.o.o. Kršan, Robert Fable 
– direktor PZ Čepić Polje i 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 4. redovnu sjednicu, te moli prozivku. 
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 10 vijećnika, Predsjednik vijeća Zdravko Vidak konstatira da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
Prije početka sjednice Predsjednik vijeća dodaje dopunu dnevnog reda na način da prva točka bude: Izvješće 
mandatnog povjerenstva za verifikaciju mandata svečane prisege člana Općinskog vijeća, a iz razloga što je 
vijećnica Tina Peteani Jurić podnijela zahtjev za mirovanje mandata, a da preostale točke dobiju sljedeći redni 
broj nakon navedenog, a redom kako su predložene, što vijećnici prihvaćaju. 
 
G. Fable navodi da se mora sastati Mandatno povjerenstvo koje čine Silvano Uravić (predsjednik), Dragan 
Ljubičić i Darko Androić, te predlaže pauzu u 18:08 sati. 
 
Sjednica se nastavlja u 18:15 sati. 
 
 
Ad.1.) Izvješće mandatnog povjerenstva 
 
Nakon što se sastalo Mandatno povjerenstvo u vezi zamjene vijećnika, S. Uravić daje opasku kako je Tini 
Peteani Jurić mandat prestao po sili zakona radi promjene prebivališta, a ne zamrzavanjem mandata. Čita 
zapisnik, nakon čega Mandatno povjerenstvo utvrđuje kako su se stekli uvjeti, odnosno da nema prepreka da 
se umjesto člana Vijeća Tine Peteani Jurić verificira mandat novom članu Općinskog vijeća, prvom 
neizabranom kandidatu s liste i to Suzani Licul iz Kršana. 
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Z. Vidak iznosi kako slijedom svega navedenog Općinsko vijeće verificira mandat Suzani Licul iz Kršana 68/1, 
umjesto dosadašnjeg člana Općinsko vijeća Općine Kršan Tine Peteani Jurić kojoj je vijećnički mandat prestao 
po sili zakona.  
 
Donosi se 
 

R J E Š E NJ E 
o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Kršan 

 
I.    

 TINI PETEANI JURIĆ, uslijed prestanka prebivališta na području Općine Kršan, s danom 02. svibnja 
2018. godine, po sili zakona, prestaje mandat u Općinskom vijeću Općine Kršan. 
 

II. 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 
 
 
Potom se donosi i 
 

R J E Š E NJ E 
o verifikaciji mandata članu Općinskog vijeća Općine Kršan 

 
I.    

 Verificira se mandat SUZANI LICUL iz Kršana, Kršan 68/1 kao zamjeniku vijećnika u Općinskom vijeću 
Općine Kršan, umjesto dosadašnjeg člana Općinskog vijeća Općine Kršan Tine Peteani Jurić, kojoj je vijećnički 
mandat prestao po sili zakona. 
 

II. 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 
 
 
Nakon verificiranja mandata, predsjednik Općinskog vijeća moli Suzanu Licul da se ustane kako bi dala 
svečanu prisegu. Potom Suzana Licul daje svečanu prisegu. 
 
 
Ad.2.) Verficiranje zapisnika sa 3. redovne sjednice Općine Kršan održane dana 09. travnja 2018.g. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu u svezi zapisnika sa 3. redovne sjednice Općine Kršan održane dana 09. 
travnja 2018.g.  
R. Terković daje primjedbu što na 2. stranici,  pod točkom 3. Sport piše da imamo pet klubova, a smatra da 
treba pisati pet boćarskih klubova. 
Vijećnici usvajaju prijedlog predloženi Zapisnik uz navedenu primjedbu. 
 
 
Ad.3.) Predstavljanje projekta RUNE – ultra-brza širokopojasna infrastruktura u ruralnim područjima  
 
Predsjednik Vijeća daje riječ obrazloženja predstavnicima tvrtke RUNE. 
 
Saša Ukić - direktor poduzeća i Davor Car voditelj projekta započinju sa predstavljanjem projekta Rune. Iznosi 
prijedlog da se Općina Kršan pridruži projektu RUNE – projektu izgradnje širokopojasne mreže slijedeće 
generacije u ruralnim područjima. Projekt ima za cilj pomoći jedinicama lokalne samouprave, koje trenutno nisu 
pokrivene odgovarajućom infrastrukturom, da dostignu ciljeve Digitalne agende za Europu 2020.  i omogućiti da 
se svi žitelji EU mogu uključiti na digitalnu infrastrukturu maksimalnom brzinom od 30 do 100 megabita u 
sekundi, bez obzira o kojoj se vrsti prijenosa podataka radilo. Infrastruktura bi trebala biti izgrađena do 

studenog 2020.godine, a u Općini Kršan izgradit će se infrastruktura za 1029, od 1680 IP adresa. 

Općinu Kršan projekt neće ništa koštati, a krajnji korisnici platit  će 750 kuna jednokratnu kućnu, 
unutarnju instalaciju.  
 
Nakon obrazloženja Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
E. Huskić je mišljenja da se ovim radovima samo olakšava i radi veliku uslugu globalnim kompanijama kao što 
su HT i sl. što obrazlaže, na što mu S. Ukić odgovara da npr. HT to nažalost gleda samo kao sebi konkurenciju, 
kao prvu firmu koja ulaže u takvu infrastrukturu. 
S. Uravić postavlja pitanje da li je netko izvršio procjenu ili anketu među potencijalnim korisnicima. 
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D. Car odgovara kako nije pitanje da li će netko preći na brzopojasni Internet, već da je to samo pitanje 
vremena. 
 
Nakon rasprave tijekom koje su predstavnici tvrtke RUNE uglavnom odgovarali na pitanja vijećnika, a na kraju 
su iskazali spremnost na pomaganje u slučaju realizacije projekta za „smart city“ na način da omoguće kroz 
vlastitu infrastrukturu povezivost opreme koju općina bude eventualno kasnije stvorila.  
 
Budući da više nije bilo pitanja Predsjednik vijeća predlaže pauzu u 19:06 sati 
 
Sjednica se nastavlja u 19:16 sati.  
 
Predsjednik vijeća stavlja točku na glasovanje temeljem kojeg se s 11 glasova ZA odnosno jednoglasno donosi 
sljedeći   
 

ZAKLJUČAK 
 

1.Općinsko vijeće Općine Kršan podržava provođenje projekta izgradnje ultra-brze širokopojasne 
infrastrukture u ruralnim područjima pod nazivom Rural Network Projekct (RUNE) na području Općine Kršan.  

 
2. Projekt  RUNE pokrenut je sa ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture 

za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i Slovenije, koja trenutno 
nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom. Na području Republike Hrvatske projekt RUNE provodi tvrtka 
RUNE-ADRIA TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA d.o.o. za izgradnju telekomunikacijske 
infrastrukture, Tumpići 16, Veprinac, Ičići – Opatija.  
  

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasilu Općine Kršan». 
 
 
Ad.4.) Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kršan  
 
Z. Vidak daje riječ obrazloženja Borisu Rogiću. 
B. Rogić pozdravlja sve prisutne, podsjeća kako su se na prvoj redovnoj sjednici Općine Kršan osvojila dva 
dokumenta Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite Općine Kršan za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite Općine Kršan za 2018. godinu. Nakon što je IŽ izradila  smjernice za procjenu rizika za 
IŽ, te nakon što je dobila suglasnost od Državne Uprave za zaštitu i spašavanje, Općinski načelnik je temeljem 
istih donesao Odluku o izradi Procjena rizika od velikih nesreća. Formirana je radna skupina koja je pristupila 
procjeni tog rizika, a koja se sastala u više navrata, te su se sumirale određene stvari. U radnoj skupini su 
sudjelovali od strane Općine Kršan Glorija Fable (Pročelnica JUO), Boris Rogić, Darko Vitasović (Zapovjednik 
JVP) i Patrik Kontuš (komunlani redar), a kao konzultant tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke. Nakon što se bude 
izglasao ovaj dokument Općina Kršan je dužna pristupiti drugoj fazi izrade dokumenta Plan djelovanja civilne 
zaštite koji proizlazi iz te procjene, a to je operativni plan za što će se ponovno okupiti radna skupina sa 
konzultantima kako bi svi skupa izradili jedan jako dobar operativni plan. 
  
H. Radovanvić (DLSd.o.o. Rijeka) iznosi izlaganje vezno uz izradu Prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća 
za Općinu Kršan. 
 
S. Uravić postavlja pitanje koliko ima istine u činjenici da je dobar dio Općine Kršan potkopan, a zbog 
mogućnosti potresa. 
H. Radovanović odgovara kako imaju potresne karte, ali da ona na to pitanje ne može stručno odgovoriti i kako 
može postavit pitanje putem e-maila na koje će dobit odgovor od njenog kolege koji je geolog po zanimanju. 
Š. Mujić upoznaje kako svi rudnici koji su iskopani u većini su ponovno zapunjeni, odnosno ugljen je izvađen, a 
kamenja su se vraćala unutra.  
H. Radovanović iznosi  kako se računa samo za zdravlje i života i ljudi, a ne i stanje rudnika. Izjavljuje kako su 
najkritičnija područja Primorsko goranska i Šibensko Kninska županija, a Kršan je zelenkasto žuti što znači daje 
dosta manja mogućnost prema kartama potresa.  
 
B. Rogić navodi kako su karte rađene na temelju potresa iz zadnjih 500 godina na temelju područja Kršana, 
odnosno Istre. Kaže kako se u zadnjih 500 godina nije desio nikakav veliki potres, a navodi i kako se Istarska 
županija nalazi u zoni u kojoj je vrlo mala vjerojatnost od potresa. Navodi kako su izračuni pokazali kako je 
mala vjerojatnost stradanja odnosno smrtnih slučajeva, te kako tome pogoduju i građevine građene zadnjih 30 
godina, armiranim betonom koji pruža dosta veliku sigurnost.  
 
Budući da više nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja točku na glasovanje temeljem kojeg se s 11 glasova 
ZA odnosno jednoglasno donosi   
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ODLUKA 
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kršan 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.5.) Razmatranje pristiglih primjedbi na Prijedlog Programa na raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan 
 
V. Runko upoznaje kako je na Prijedlog Programa na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 
na području Općine Kršan pristiglo 10 primjedbi, te kako su u konzultaciji sa izrađivačem programa i upravom 
lokalne zajednice razlozi prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja jasno navedeni u materijalima. 
 
Z. Vidak otvara raspravu. 
V. Licul (Bio adria d.o.o. Kršan) upoznaje kako tvrtka Bio adria raspolaže sa jednom trećinom poljoprivrednog 
zemljišta u Općini Kršan, također posjeduje ima 80% uvjetnih grla, a prijavljuje 94% svog prometa. Svi ostali 
proizvođači  koji imaju dvije trećine zemljišta prijavljuju manje od 6% prometa, to je „siva ekonomija“. Općina 
Kršan je glavni sponzor „sive ekonomije“, a Bio adria hrani društvo sa 94% prometa, prihodi zadnje tri godine 
su bili prosječno 45.000 kuna po hektaru. Pri dodjeli zemljišta prihvatio se prijedlog poljoprivredne zadruge da 
se limitira zakup zemljišta po zakupcu u visini 300ha, a prije je bio prijedlog od 450ha. Tvrtka Bio adria je od 
Općine Kršan kupila štalu, odnosno  talište i platila je 3.4 milijuna. Poljoprivredna zadruga ne postoji, članovi su 
zadrugari od kojih nitko ne plaća članarinu, imaju svoj interes, rade na crno i ne prijavljuju porez državi. Pita se 
od čega će živjeti država ako Bio adria sama plaća 94% svih računa prometa, sama puni državni i općinski 
proračun. Smatra da je limitiran, prisiljen na klanje životinja da bi se zadovoljni interesi ljudi koji daju zemljište u 
podnajam. Svi bi radili da bi njemu prodali hranu i pokupili poticaje, što je velika nepravda, jer nitko neće raditi i 
nitko neće plaćati poreze. Upućuje na poreznu upravu da bi se vidjelo tko je koliko prihodovao na ovoj općini, 
tko je koliko platio poreza i tko je glavni od „sive ekonomije“. Napominje kako je načelnik prihvatio primjedbu 
zadruge da se smanji od 450 na 300 hektara. Tko želi raditi ima zemlju, a ako treba on će potpisat i dat zemlju 
svakom tko će raditi, a ne samo da pokupe poticaje i daju njemu zemlju da radi. Pita se tko je grješnik on koji 
uzima tuđu zemlju da radi ili onaj koji vuče poticaj od države i daje zemlju drugome da je radi. Ako se daje pol 
hektara po grlu, hektar ili dva, ali samo da svi imaju isto pravo, jer pita se kako netko može imati dva hektara po 
kravi, a drugi jednu trećinu hektara po kravi. Smatra da se njega guši i diskriminira. 
 
R. Fable (Poljoprivredna zadruga Čepić Polje) reagira na krive informacije koje je iznio gdin. Licu. Smatra da 
OPG-ovi kao što su OPG Fajman, OPG Buretić, OPG Šahdanović i dr nisu siva ekonomija, već su to su sve 
članovi poljoprivredne zadruge i vrlo su uspješni u svom poslu, to su OPG-ovi koji su išli na vrijeme u 
povećanje svojih kapaciteta, imaju svoje sirane i rade proizvode koji su uspješni na tržištu i imaju zaposlene 
ljude. Sama Poljoprivredna zadruga ne proizvodi, ali to nije tema današnje sjednice. Što se tiče primjedbe ona 
je obrazložena, a što se tiče samih članova njima je dovoljno i 100ha po ovom programu upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem. Baš iz motiva da na neki način izađemo u susret gospodinu Liculu, jer on trenutno 
radi u Čepić polju na 427ha državnog poljoprivrednog zemljišta, pristalo se na tu odredbu i dali prijedlog na 
300ha jer gdin. Licul radi  na ugovoru od 50 godina, radi 160 ha koji ne ulaze u taj program. Time mu se 
omogućilo da ima mogućnost  na natječaju dobiti sve ono što sad radi. Ne zna se koji su njegovi motivi, Općina 
Kršan ne smije biti talac samo jedne pravne osobe, konstantno u svojim izlaganjima spominje odnos 
poljoprivrednih površine i stoke. Sudeći po njegovoj poljoprivrednoj proizvodnji pitam se koji su motivi  jer 
prelazeći na ekološku poljoprivrednu prinosi su slabi a poticaji ogromni. Da je zaista bitna poljoprivredna  
proizvodnja i hrana za stoku koju posjeduje prešao bi na konvencionalnu proizvodnju. Ponavljam što se tiče 
nas samih zadrugara 100ha je sasvim dovoljno, 450 ha je previše, ne govorimo samo o gospodinu Liculu, time 
se omogućava bilo kojoj pravnoj osobi u Općini Kršan da se može javiti na natječajima i da može konkurirati 
domaćim poljoprivrednicima i naposljetku da mogu dobiti zemlju. Onda se tu govori o tri moguće pravne osobe 
koje bi držale čitavo Čepić polje. Dosadašnji program se bazirao na malim poljoprivrednim gospodarstvima od 
2003. godine. Do danas on se pokazao uspješnim i smatram da tim prijedlogom programa se ta politika 
nastavlja i dalje. Gdin. Licul mora pokazat najprije da sa tih 430 ha radi kako treba, da bi mu se u budućnosti 
donekle korigirao program. 
 
V. Licul tvrdi kako nitko ne plaća porez i kako bi trebalo zbrojiti sve što je Bio adria platila, a što ostali OPG-ovi.  
Kaže kako je on blokiran zbog prijedloga zadruge da se smanji površina i postavlja pitanje što će se desiti sa 
zemljom koja ako se nitko ne javi na nju i ostane prazna. Zbog tog limita dobio bi samo 22 hektara više nego do 
sada. 
V. Runko odgovara vezano za komunikaciju i iznesene tvrdnje. U prvom navratu je bilo prijedloga da se osigura 
460ha koliko ima gospodin Licul, odnosno da se ne zadire u živote i stvaralaštvo ljudi naročito onih mladih. 
Svjesni smo da će narednih mjeseci bit poticana proizvodnja OPG-ova iz lokalne zajednice starosti od 18 do 40 
godina,dakle htjeli smo zadržat taj status. Naknadno se ustanovilo da u tih 460ha ne bi ulazilo tih 150 ha koji su 
zakupljeni na 50 godina. Na 50 godina su zakupljene površine od 230ha, 160ha ima gospodin Licul a 80ha ima 
gospođa Radica Petrović, dakle to zemljište nije u programu i s njime se ne raspolaže. Zbog svega navedenog 
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sam u konzultaciji sa stručnom grupom rekao da se vratimo na 300ha. Sazvali smo zadrugare i svih onih koji 
su zainteresirani, sastanak je završio za neke očekivano, a za neke neočekivano, ali u svakom slučaju malo 
ustupaka sa obje strane bilo bi najvjerodostojnije za svakoga, što bi značilo pripadnost ovoj zajednici a ne 
samome sebi.  Nisam ovdje da presudim kako će teći tijek i postupak, za to je ovdje vijeće. Ovisno o pravilniku 
koje donosi ministarstvo će se definirati svi ostali elementi natječaja. Nitko ne može predvidjeti tko će se i u 
kolikoj mjeri javljati na natječaj i za koje parcele. Treba se uzet obzir da je ostalo još 700ha ko je nije predmet u 
raspolaganju danas, iz razloga jer se za isto nije uspjela spremit dokumentacija. Dakle taj se program 
kontinuirano mijenja sa izrađivačima i konzultantima i dopunjavat nedostatke koje se budu pokazivale temeljem 
provođenja istog.  
 
S. Uravić smatra kako je gospodin Licul limitiran. Postavlja pitanje što ako se nakon provedenog natječaja ne 
javi dovoljan broj zainteresiranih subjekata, što će se desiti sa zemljom koja ostane i  hoće li ta zemlja obrast u 
šikaru. 
V. Runko odgovara kako je svaki program  podložan izmjeni,  dopuni i promjeni. Složit će se koncept kroz javni 
natječaj, odnosno kroz vijeće koje parcele će ići na javni natječaj. Sve ono što ne bude dano u korištenje, u 
dogovoru sa vijećem će se donijet odluku kako će se raspolagati sa zemljištem.  
 
S. Uravić iznosi mišljenje kako kroz dugogodišnje sudjelovanje u Vijeću došao do zaključka da se tu trsi oko 
zemlje određeni krug ljudi samo zbog poticaja. Uvidom u popis zakupca misli da neki nemaju ni alat za obradu 
zemlje. 
V. Runko iznosi kako će se formirati komisija koja će odredit kome će dat zemlju koja je na natječaju. 
 
R. Fable navodi kako će sva zemlja postojećih zakupaca koji  imaju privremeni zakup zemljišta ići na natječaj. 
Postoji bojazan da ako se stavi 460ha u natječaj da će puno uspješnih OPG-ova ostati bez zemlje, jer se na 
istu može javit svatko sa puno jačim gospodarskim programom. Sudeći po dosadašnjem iskustvu sa 
gospodinom Liculom je vrlo teško pregovarat, jer se on javi za svu slobodnu zemlju, ako mu dopustimo da ima i 
700ha. To će bit predmet natječaja gdje će biti valjan gospodarski program kad se donese pravilnik bit će 
decidirane stvari, izneseni kriteriji točno će se znati po bodovanju tko može dobit zemlju a tko ne. Gdin. Licul je 
sigurno u prednosti pred onima koji nemaju ništa od alata, ni stoke, sad je jedino bitno koliko može određeni 
zakupac može zakupiti. Poljoprivredne zadruge Čepić polje je mišljenja da se prvenstveno treba štititi OPGove, 
a nada se da je to mišljenje i većine vijećnika. 
 
R. Klarić izjavljuje da  se je ovaj program radio sukladno današnjem stanju na terenu. Gdin. Licul ima u zakupu 
266ha, a dano mu je još do 300ha za rezervu, u slučaju da se pojavi netko tko se neće javit na natječaj. Što se 
tiče za zakupaca koji nemaju  alata, to se odnosi na ugovore sklopljene 2004. i 2014. godine s Agencijom za 
poljoprivredno zemljište na pet godina. Ti ugovori vrijede do isteka. U slučaju da tih 700ha ostane van, može se 
iste dodati naknadno u program. Onda se ne radi o 300 ha  nego o 1000 ha. Ponovno naglašava da je program  
napravljen kako je današnje stanje terenu prema ugovorima.  
 
D. Ljubičić pita da li se 2020.g raskida ugovor ili još prije. 
R. Klarić odgovara kako se ne raskida ugovor nego se objavljuje javni natječaj, nakon javnog natječaja ti 
ugovori prestaju vrijedit. 
 
D. Ljubičić zatim pita što će se desiti ako se još jedna firma kao Bio adria javi na natječaj za 300 ha.  
R. Klarić odgovara kako će biti pravilnik koji će odrediti kriterije prema kojima će se dijeliti zemljište. Ne zna se 
kakav će biti pravilnik, da li će biti kao onaj prije 3 godine ili totalno drugačiji, po njemu će se bodovati. 
Naglašava da Općina Kršan neće odlučivati kome će se dati zemljište nego će se bodovat prema 
gospodarskom  programu. 
 
D. Ljubičić upozorava da se ne bi dogodilo ista stvar kao prije par godina da ne bi netko van naše Općine dobio 
zemlju, na što mu R. Klarić odgovara da u članku 36. stoji kako prednost ima vlasnik ili posrednik stoke koji ima 
najmanje 3 godine do objave javnog natječaja, prebivalište ili središte u funkciji na području jedinice lokalne 
samouprave.  
 
D. Ljubičić postavlja pitanje zašto se ne mogu složit svi proizvođači i zadrugari. 
R. Fable odgovara kako se svi mogu složiti osim gdina. Licula. Zadrugarima je dovoljno i 100 ha, ali on je htio 
700ha, na što su zadrugari predložili 300ha, no gospodin gdin. Licul opet nije bio zadovoljan.  
 
E. Huskić navodi kako se u poljoprivredu ne razumije ništa, pa će ukoliko treba nešto odlučiti bit će suzdržan.  
 
Š. Mujić se nadovezuje na tvrdnju V. Licula kako neki samo dobivaju poticaje od države dok gdin. Licul 
obrađuje, prisjeća se kako su 2011. g. morali imati određenu kvotu stoke.  Kaže kako je onda na sjednici bio 
suzdržan. 
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V. Licul iznosi kako njemu ne treba dati svu zemlju, nego samo želi iste uvijete kao svi drugi. Netko ima tri puta 
više zemljišta po glavi grla.  
V. Runko daje opasku kako postoje i druge djelatnosti osim stočarstva s kojim se bave poljoprivrednici. 
 
S. Uravić pita tko donosi pravilnik, na što mu R. Klarić odgovara kako pravilnik donosi Ministarstvo. Pojašnjava 
kako je rok za donošenje programa 09.06.2018.g., odnosno sljedeća subota, inače Ministarstvo neće dat 
suglasnost na isti, a to znači da će Općina Kršan svojih 600.000,00 kuna godišnje morat dat Ministarstvu 
poljoprivrede, odnosno županiji koja ima rok da u 15 dana izdaje program. Program koji je donesen je 
promjenjiv, a odluka mora bit donesena do subote. 
 
S. Rabar daje primjedbu što se upravo danas mora donijeti program, smatrajući da se o istom trebalo više 
raspravljati i da su se trebali imati vremena bolje pripremiti. 
 
R. Terković postavlja pitanje zašto ne bi mogli kao što se limitiralo na 300ha, ne bi moglo i limitirali osobe koje 
nisu sa područja Općine Kršan, odnosno nakon što se naši poljoprivrednici jave na natječaj da tek onda mogu i 
ostali.  
R. Klarić odgovara kako će takve stvari biti regulirane pravilnikom, pa ovisno što bude pisalo u pravilniku tako 
će i osobe imat pravo prvenstva. Može se desiti da  osoba fizička ili pravna iz susjedne općine koja graniči s 
našom ima ista prava prvenstva, no ponavlja kako sve ovisi o pravilniku.  
   
R. Fable iznosi kako gdinu. V. Liculu završavaju privremeni ugovori ove godine za 160 ha, odredbom o 300 ha 
on se može javiti na svu tu zemlju i njemu neće nitko konkurirati. Sljedeći natječaj će biti možda 2019. Ili 2020. 
godine, a do onda će se znati mnoge stvari. Stoga odredbom od zakupa do 300 ha bi svi trebali bit zadovoljni 
jer ovom ograničavajućom količinom nikoga ne zakidamo u sljedeće 2 do 3 godine.   
 
Z. Vidak umoljava gđu. Blaženku Mičević da malo pojasni problematiku programa. 
B. Mičević upoznaje kako prezentacija programa dolazi kasnije kada će većina pitanja biti odgovorena kroz 
prezentaciju izrade programa.  Zakon je donesen 09.03.2018.g. i tu po sili zakona jedinice lokalne samouprave 
moraju donijeti program raspolaganja. Pravilnik koji propisuje dokumentaciju za izradu programa raspolaganja 
donesen je mjesec dana poslije. Podaci koji su dostavljeni jedinicama lokalne samouprave dostavljeni su 
mjesec dana poslije, tako da je jedinica lokalne samouprave, uključujući javni uvid koji traje 15 dana, imala  
manje od dva mjeseca, skoro mjesec dana da izradi program raspolaganja. Država nije računala na to da sama 
sa sobom ne upravlja sa podacima koji su potrebni za to. Nakon svega toga država ima 6 mjeseci da donese 
pravilnik kako ce se s tom zemljom raspolagati i dijeliti što se tiče prodaje i zakupa. Ono što se sada mora 
odraditi je ispoštivati zakonske rokove kako ne bi ostali bez financijskih sredstava što se tiče tog raspolaganja. 
Svi postojeći ugovori i dalje vrijede osim ako zakupac ne ispunjava svoje obaveze. Postoji određeno vrijeme 
koje imate kroz sljedeće dvije tri godine, kako bi mogli, nakon što se vidi pravilnik, presložiti program načina 
raspolaganja i prodaje zemljišta.  
 
S. Uravić napominje kako vijećnici nisu upoznati sa problematikom i laici su što se tiče proizvodnje.  
B. Mičević iznosi kako kroz sljedećih nekoliko mjeseci nije problem održati edukacije vijećnicima i građanima, a 
kako bi kada budu sljedeće izmjene i dopune programa vijećnici imali potpuno znanje. Napominje da oni nude 
njihovo iskustvo i znanje. 
R. Klarić pojašnjava što se nalazi u primjedbama. Programom raspolaganja općina mora imati površine za 
prodaju. Kada je izašao pravilnik o dokumentaciji za prikupljanje dokumentacije za program u njemu je 
navedeno da treba imat površine određene za povrat. Dostavili smo Uredu državne uprave zahtjev, nakon čega 
su oni nama dostavili osobe koje su dostavile zahtjeve 2000. g da im se vrati ta površina, pa su izuzete iz 
programa. U primjedbama se nalazi i da se stavi određena zemlja u predmet prodaje. 
V. Runko iznosi kako se ono što je dodano u prigovore za prodaju odnosi na suvlasničke dijelove i suvlasnik je 
Republika Hrvatska. Naravno da će u vrijeme koje dolazi i površine koje dolaze za prodaju bit sve veće i da će 
površine koje će dolazit  od fizičkih i pravnih osoba sa zahtjevima biti sve više. Pojašnjava kako će se imat više 
vremena za obradu podataka. Čitava dokumentacija je složena u 10 dana zbog vrlo kratkih rokova koji su 
diktirali tempo.  
 

Pitanja više nije bilo pa se prelazi na glasovanje za prihvaćanja, odnosno odbijanje svake pojedine primjedbe 
na Prijedlog Programa. 
R. Klarić čita redom primjedbe pristigle na Prijedlog programa prema prijedloga Odluke koja je dostavljena 
vijećnicima uz materijale za ovu sjednicu, a nakon svake pročitane primjedbe vijećnici glasovanjem donose 
sljedeće odluke i to na način: 
 

s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 
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ODLUKA  
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Načinović Davora iz Plomina, Kožljak 80, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži izuzeće 
katastarskih čestica iz prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Kršan za zakup, te uvrštenje površina određenih za prodaju i to za : k.č. 72/1, k.č. 73/6, k.č. 72/5, k.č. 
72/11, k.č. 71/6, k.č. 72/8, k.č. 1366/1, k.č. 1366/2, k.č. 1366/3 sve u k.o. Kožljak. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA  
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 
184/4 u k.o. Kršan uvrsti u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Općine Kršan kao površina određena za prodaju. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA  
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži da k.č. 
53/2, k.č. 230/1, k.č. 649/1, k.č. 792/3, k.č. 793/1 u k.o. Čepić uvrste u program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan kao površine određene za povrat. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA  
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži 
smanjenje maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi na ukupnu 
površinu od 300 ha. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA  
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Agroratarstva d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Labin, Rudarska 5, na 
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 3042/2, k.č. 3043, k.č. 3047/4, k.č. 3065/3, k.č. 3041/1, k.č. 3041/2 sve 
u k.o. Brdo, te k.č. 391/3 u k.o. Mala Kraska uvrste u popis čestica namijenjenih za zakup, točka 2. Podaci o 
dosadašnjem raspolaganju T-1, te da se uz katastarske čestice k.č 1256/6, k.č. 1256/8, k.č. 1351/1, k.č. 1358/2 
sve u k.o. Brdo, k.č. 1803/1 i k.č. 1803/2 u k.o. Čepić, k.č. 1121/2, k.č. 1121/4, k.č. 1121/5, k.č. 1133/3 i k.č. 
1133/4 sve u k.o. Nova Vas, te k.č. 391/2 u k.o. Mala Kraska napiše napomena privremeno raspolaganje. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
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s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 
ODLUKA 

 

I. 
 Prihvaća se primjedba OPG-a Umihana Šahdanović, Potpićan, Industrijska 4, na prijedlog Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se 
traži da se k.č. 490/3 u k.o. Mala Kraska uvrsti u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
RH na području Općine Kršan kao površina određena za prodaju. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA 
 

I. 
 Prihvaća se primjedba Ferenčić Marina iz Plomina, Kožljak 53, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 
337, k.č. 338, k.č. 194/3, k.č. 195 u k.o. Kožljak uvrsti u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine Kršan kao površina određena za prodaju.  

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA 
 

I. 
 Prihvaća se primjedba PZ Čepić Polje, Kršan, Blaškovići 12,  na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži 
smanjenje maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi na ukupnu 
površinu od 300 ha. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA 
 

I. 
 Prihvaća se primjedba PZ Čepić Polje, Kršan, Blaškovići 12, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se traži da se k.č. 
490/1 u k.o. Mala Kraska u Prilogu KKP-2 označi dugogodišnji zakup na 50 godina. 
 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati.  
 
s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se 

ODLUKA 
 

    I.  
 Ne prihvaća se primjedba društva Bio Adria d.o.o., Kloštar 2/A, na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan kojom se prema čl. 36 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i 
poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili  livade po uvjetnom grlu. 

 
II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati. 
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Ad.6.) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Općine Kršan. 
 
Z. Vidak daje Općinskom načelniku uvodnu riječ o predstavljanju Programa raspolaganja poljoprivrednog 
zemljišta. 
 
V. Runko upoznaje kako program raspolaganje poljoprivrednim zemljištu stupio na snagu 01.03. 2018. godine, 
dokumentacija koje je obrađena u zakonskom roku, obvezuje da u 90 dana  spremimo kopije plana za 4000 
k.č., zemljišne uknjižbe listove za sve k.č. u vlasništvu i suvlasništvu RH, 4000 uvjerenja da ne podliježu 
povratu imovine, 4000 uvjerenja županijskog ureda za graditeljstvo u Labinu da se čestice ne nalaze u 
građevinskom području, očitovanja Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i Hrvatskog centra za razminiranje. Sva je 
dokumentacija izrađena u pisanom i digitalnom obliku. U roku od 30 dana od dostave na program se izdaje 
mišljenje županije i suglasnost za provedbu programa ministarstva poljoprivrede, kako će se tek po donošenju 
pravilnika o gospodarskom programu osnivati povjerenstvo sastavljeno od agronoma, geodeta, pravnika i dvoje 
ljudi koje će biti izabrani na vijeću, ne od vijećnika nego od ljudi koji nisu u sukobu interesa sa bilo kakvom 
proizvodnjom vezanom za poljoprivredno zemljište Čepićkog polja. Očekivanja su da će postupanja 
Ministarstva bit uredna i da ćemo odluke donositi na vijeću 10, 11. ili 12. mjesec.  Obzirom da gospodarski 
program izrađuju veliki broj općina to će sigurno biti složen posao za administraciju vlade RH. Planira se 
godišnje dopunjavati programe  shodno zahtjevima zakupaca, a na vijeću odlučivati o poljoprivredi i proizvodnji 
hrane. 
 
B. Mičević predstavlja izrađeni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Općine Kršan. 
 
Budući da bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja točku na glasovanje temeljem kojeg se s 11 glasova ZA 
odnosno jednoglasno donosi   
 

ODLUKA 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Predsjednik vijeća predlaže pauzu u 21:06 sati. 
 
Sjednica se nastavlja u 21:16 sati. 
 
 
Ad.7.) Prijedlozi Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan 
 
G. Fable iznosi kako se u  materijalima  nalaze prijedlozi odluka o prodaji nekretnina, Vijeće je donijelo odluku o 
prodaji nekretnina 09. travnja 2018.g., to su tri nekretnine koje se nalaze u k.o. Kršan, Šušnjevica i Brdo. 
Natječaj je objavljen 25. travnja 2018. i trajao je do 03. svibnja 2018.g. Na natječaj su pristigle tri  ponude za 
kupnju nekretnine. Prvi prijedlog Odluke odnosi se na prijavu koju je podnio Saša Runko.  
Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje prihvaćanje ove Odluke, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA 
odnosno jednoglasno donosi 
 

ODLUKA 
o prodaji nekretnine Saši Runko 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
G. Fable iznosi da se drugi prijedlog odluke odnsoi na prijavu koju je podnjela Suzana Ajkler Grožić, nakon 
čega Predsjednik vijeća stavlja točku na glasovanje i prijedlog prihvaćanje ove Odluke. Glasovanjem se s 11 
glasova ZA odnosno jednoglasno donosi 
 

ODLUKA 
o prodaji nekretnine Suzani Ajkler Grožić 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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G. Fable potom iznosi da se treći prijedlog Odluke odnosi na prijavu koju je podnio  Vladimir Mogorović, koji se 
odlučio za obročnu kupnju od 24 mjeseca sa planom koji je napravila financijska služba. Predsjednik vijeća 
stavlja točku na glasovanje temeljem kojeg se s 11 glasova ZA odnosno jednoglasno donosi 
 

ODLUKA 
o prodaji nekretnine Vladimiru Mogorović 

 
u tekstu kako je predloženo, obročna isplata, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.8.) Davanje suglasnosti Općinskog vijeća Općine Kršan na prijedlog Odluke br. 2 o Izmjeni i dopuni 
statuta Dječjeg vrtića Kockica Kršan.  
 
Predsjednik Vijeća daje riječ obrazloženja ravnateljici vrtića I. Bašić. 
I. Bašić upoznaje da je 13. travnja 2018.g., proveden inspekcijski nazor prosvjetne inspektorice Marine Bajić, a 
da nadzor se obavlja po službenoj dužnosti pošto se radi o novom vrtiću i potrebno je bilo izvršiti uvid u 
dokumentaciju da bi se utvrdilo da se sve radi po zakonu. Prosvjetna inspektorica je ocijenila da je statut 
usklađen sa zakonom, međutim u nekim dijelovima je pronašla neke nedostatke. Temeljem toga se iz statuta 
briše članak 64. jer u njemu piše da vrtić osniva vijeće roditelja, isto tako članak 53. Mijenja se i glasi „kandidati 
se obavještavaju u roku koji ne može biti duži od 45 dana“ umjesto „najmanje 60 dana“. U članku 53. se iza 
riječi ravnatelj dodaju se riječi „u roku od najmanje 60 dana“ umjesto kako sada stoji „u roku od 60 dana prije 
isteka mandata“. 
 
Predsjednik vijeća stavlja točku na glasovanje, temeljem kojeg se s 11 glasova ZA odnosno jednoglasno 
donosi 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje SUGLASNOST na prijedlog akta: 
- Odluka br. 2. o  izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, koji se nalazi u privitku ovog 
Zaključka. 
 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasilu Općine Kršan», a  stupa na snagu osmog dana 
od dana objave.    
 
 
Ad.9.) Davanje suglasnosti Općinskog vijeća Općine Kršan na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockica Kršan  
 
Predsjednik Vijeća i za tu točku daje riječ obrazloženja ravnateljici vrtića I. Bašić. 
I. Bašić se ispričava što je u materijalima vijeća greškom vijećnicima dostavljen radni materijal umjesto pravog 
prijedloga, no Predsjednik vijeća je upućuje da onda samo obrazloži izmjene usmeno.  
Potom I. Bašić navodi da je prema nalogu inspektorice promjena u tome što su poslovi stručnih suradnika bili 
objedinjeni, a ona je naložila da se poslovi stručnih suradnika raščlane da se točno navede što radi pedagog, 
psiholog ili edukacijsko rehabilitacijski stručnjak. Također je potrebno dopunit uvjete zakona o predškolskom 
odgoju na način da osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena dijela, ni za prekršajna iz obiteljskog nasilja, 
međutim napominje da kad se raspisivao natječaj on je bio u skladu sa zakonom, samo to nije bilo navedeno u 
Pravilniku.  
 
Predsjednik vijeća stavlja točku na glasovanje temeljem kojeg se s 11 glasova ZA odnosno jednoglasno 
donosi. 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje SUGLASNOST na prijedlog akta: 
-  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, koji se nalazi u privitku ovog 
Zaključka. 
 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasilu Općine Kršan», a  stupa na snagu osmog dana 
od dana objave.    

 
 
Ad.10.) Razno. 
 
Š. Mujić iznosi kako se roditelji žale na veličinu ormarića u dječjem vrtiću Kockica, odnosno da moraju djeca 
dijeliti ormarić. 
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I. Bašić odgovara kako nije loše da djeca nauče dijeliti, prostor koji je tamo malen je i skučen i ormarići koji jesu 
možda i nisu najsretniji izbor. Moguća je narudžba ormarića otvorenog tipa, ali opet se dijeli po dvoje.    
 
R. Terković postavlja pitanje načelniku općine vezano uz zgradu bivše škole u Starog gradu Kršanu. Zgrada je 
prodana, no ista se ne obnavlja i prijeti sigurnosti prolaznika, budući svako toliko otpadne kakav kamen sa 
vrha. Mišljenja je da bi trebalo pozvati vlasnika nekretnine da barem sanira vrh zgrade kao što je to u starom 
gradu Plominu. Napominje i da se u zgradi nalazi leglo miševa i crnih gadova. Smatra da bi se za kupce 
nekretnina trebalo postaviti rok obnove, a u suprotnom ga zadužiti za povrat nekretnine u vlasništvo Općine 
Kršan. Napominje da je i voda tabu tema. 
V. Runko odgovara kako to nije jedini prigovor, te podijeljenog mišljenja gleda takvog stava. Pravilnik je još 
potrebno doraditi u smislu da će svaki kupac dostavit bianco zadužnica na vrijednost nekretnine. 
G. Fable navodi da se ta nekretnina plaća obročno i kako se ne može obnavljat prije kompletne isplate.  
V. Runko smatra da je važno da se odredi rok za početak sanacije prodanog objekta, a u protivnom da se 
nekretnina vrati lokalnoj zajednici, dok isplata koja je isplaćena ostaje. Imamo puno derutnih objekata koji će se 
stavit temeljem zahtjeva na prodaju, ali treba imati nekakvu garanciju da će se isti obnovit.  
 
R. Terković s obraća načelniku izjavom kako je postavio dosta pitanja ovih godinu dana, a realizacija 
učinkovitosti je skromna, pa da ne želi da ispadne po staroj poslovici „đukele laju, a karavane prolaze“.  
V. Runko mu odgovara kako će za 10tak dana na Vijeću biti rebalans proračuna, sa stavkama koje su 
realizirane, a ono što će se tek realizirati do kraja godine, te će se na Vijeću prihvatiti što će se raditi, a u 
okvirima proračunskih sredstava.  
R.Terković iznosi kako ne misli samo na realizaciju proračuna nego i na stvari koje se dešavaju na terenu, te 
kako su to sitne, ali krupne stvari. Ima i imovinsko pravnih stvari, ne samo financija. 
V. Runko mu odgovara kako će ga morati  podsjetit na koje stvari točno misli, te kako su financije temelj bez 
obzira na sve.  
 
S. Rabar  postavlja pitanje kakvo je stanje  općine, i da li se planira dobit neka veća sredstva od dužnika.  
V. Runko odgovara kako će se za 10tak dana posložit rebalans, pa će vijećnici moći vidjeti stanje, te kakvo je 
realno očekivanje prihodovne strane, dok je rashodovna strana minus devet milijuna. Prije mjesec dana je bilo 
četiri i pol milijuna obaveza, ali HEP je vanredno stao u 4. i 5. mjesecu, no prije par dana su ponovno krenuli s 
radom. Treba se stisnut u svoje okvire onoga što se prihoduje. Minus s kojim se krenulo u ovu godinu treba 
anulirat.  
 
S. Rabar postavlja pitanje kakva je situacija sa Domom kulture u Kršanu, smatrajući da bi se moralo naći  
novaca za dovršetak doma.  
V. Runko odgovara kako je jedina kapitalna investicija ove godine dovršenje izgradnje priveza čamaca, a ako 
bude kakvog priljeva sredstava uložit će se u izgradnju vodovoda do Starog grada Kršana. Za ostale investicije 
nema proračunskih sredstva.  
 
Š. Mujić postavlja pitanje koliko se financiralo Potpićan. 
V. Runko odgovara da u ovom momentu nema točan podatak o uloženim sredstvima za Potpićan. 
Rade se projekti i kapitalne investicije koje nisu samo potrebe mještana nego i okruženja u kojem žive, kao npr. 
privez čamaca, vrtić, parkiralište u Plominu. 
 
E. Huskić iznosi da dok god ljudi ne razumiju da dvorana u Potpićnu  ne bi bila samo za Potpićance nego za 
cijelu općinu, ista nikad neće biti napravljena, a tako razmišlja 90% ljudi, što obrazlaže. 
V. Runko iznosi da kao što je rekao za parkiralište, tako misli i za sve ostale objekte, a tako nepodijeljeno i po 
pitanju dvorane.  
 
 
Pitanja više nije bilo pa Predsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 21:45 sati.  
 
   
 

  Voditelj zapisnika       Predsjednik Općinskog vijeća  
 

               Sean Šturbej, v.r.                                        Zdravko Vidak, v.r. 
      
 
 


