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Kršan, 28. ožujka 2019.
ZAPISNIK
sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 28. ožujka 2019. 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, Suzana Licul i Dragan Ljubičić.
- Valdi Runko – Općinski načelnik i Roman Carić – zamjenik Općinskog načelnika,
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – Pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević - voditelj Odsjeka za financije i
računovodstvo, Vilma Stankić - Voditelj Odsjeka za urbanizam i graditeljstvo, Silvija Vickić - Viša
računovodstvena suradnica, Sean Šturbej – Viši referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja
zapisnika,
- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr), Elvis Uravić (Labinska komuna), Silvana Fable (Radio Labin),
Dezi Paliska (Radio Labin), Robi Selan (Labinština info.)
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj
zapisnik.
Započeto u 18:02 sati.
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne, otvara 2. redovnu sjednicu, te moli prozivku.
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 13 vijećnika, Predsjednik vijeća Zdravko Vidak konstatira da se
mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik vijeća predlaže nadopunu Dnevnog reda današnje sjednice sljedećim točkama:
Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kršan
na način da to bude točka 13., a razmatrala bi se kad na sjednicu stigne Boris Rogić, predstavnik Vatrogasne
zajednice Istarske županije, te
Razmatranje potpisivanja ugovora Ugovora o suradnji između gradskog vijeća Alconche i
Općine Kršan, na način da to bude točka 14. Dnevnog reda,
pa bi time dodavanjem navedenih točaka Razno postala točka 15.
Članovi vijeća prihvaćaju dopunu Dnevnog reda.
Ad.1.) Verificiranje zapisnika sa 1. Redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana
31.01. 2019. godine i 1. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 18.02.2019.
godine
Na predložene zapisnike nije bilo primjedbi, te se oba usvajaju.
S obzirom da na sjednicu još nisu stigli predstavnici TD 1. Maj d.o.o. Labin, Predsjednik vijeća konstatira da će
se točka 2. razmatrati kad predstavnici stignu, a da će se u međuvremenu razmatrati redom preostale točke
Dnevnog reda, pa se kreće s obradom točke 3.

Ad.3.) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31.
Prosinca 2018.g
Načelnik ukratko obrazlaže točku, nakon čega Z. Vidak otvara raspravu.
B. Babić postavlja pitanje na što se odnosi stavka Intelektualne usluge.
V. Runko odgovara kako su to sve studije i dokumentacije koje se nisu posebno naglasile kao neki projekt, a
ulaze unutra, npr. projekt neke ceste.
Babić potom postavlja pitanje na što se odnosi stavka Nedospjela potraživanja za obročnu prodaju stanova.
V. Runko odgovara kako su se stanovi počeli prodavat 1994. i 1995. godine, a to je ono ostalo za prikupit kroz
sljedećih par godina.
B. Babić potom pita na što se odnosi stavka Potraživanje za zakupninu.
V. Runko odgovara kako se ta stavka odnosi na stvari koje mi dajemo u najam zakupcima.
S. Uravić postavlja pitanje dali je anuliran dug prema RH od prodaje stanova od 2.500.000,00 kuna.
V. Runko odgovara kako se na sjednici u siječnju donijela odluka o sporazumu s Erste bankom za dozvoljeni
minus u 2019. od 2.500.000,00 kuna, no mi taj minus do današnjeg dana nismo koristili, jer je procijenio da
nisu stečeni uvjeti. Naime, s Ministarstvom državne imovine u paketu želimo riješiti darovanje još desetak
nekretnina, a očekuje da će se to realizirati kroz narednih 15tak dana.
S. Uravić napominje kako smo 2018. godinu završili sa dugom od 6.975.000,00 kuna i sa nemalim brojem
nezavršenih investicija, pitanje je kad ćemo dovršit projekt priveza čamaca i Dom kulture, mislio je da će taj
minus biti manji jer je prošle godine u ovo vrijeme na sjednicama vijeća sugerirano da će taj dug kud i kamo biti
veći krajem godine, a sada vidimo da ćemo taj dug vraćati 2019. i 2020. godine.
V. Runko odgovara kako u protekloj godini od mjeseca svibnja nismo poduzimali ništa osim interventnih mjera,
a sve ono što smo dogovorili smo i zaključili. Privez čamaca je gotov, čeka se uporabna dozvola, dakle za tu
investiciju nema više izdataka osim što predstoji uređenje pristupnog puta i okoliša. Što se tiče doma nismo
poduzimali mjere iz razloga anuliranja minusa. Dakle mogli smo u ova dva mjeseca angažirat sredstva
proračuna i ostat imuni na onaj minus, zato nismo to radili nego pripremali dokumentaciju koja je navedena u
stavkama proračuna. To će se vidjeti sad na rebalansu, odnosno koja je sljedeća točka i kako se značajno
smanjio minus zato što nema ulaznih računa osim obaveznih.
S. Uravić kaže kako bi se investicija koje su započela 2013. godine treba se i završit.
V. Runko se slaže sa S. Uravićem, te navodi kako nas je svih slijed proračuna zaskočio, a napominje kako
proračunska godina traje još deset mjeseci i umoljava za još malo strpljenja jer se ne može sve izvršiti u tri
mjeseca, a Z. Vidak navodi kako se neće započet nove investicije dok se sve započete ne završe.
E. Huskić navodi kako smo svi zadužili općinu u najboljoj namjeri i digli ruku za neke projekte. Mi smo uložili 5
milijuna kuna u Dom kulture i nemamo ništa od toga. Postavlja pitanje kad ćemo od Poduzetničke zone dobiti
koju kunu nazad, jer se vodi vječna bitka sa TE- Plomin i da li ima kojih naznaka što se događalo na sastanku,
s obzirom da na web stranici nema ničega.
V. Runko odgovara kako je bila anketa i sastanak sa zainteresiranim poduzetnicima, raspravljalo se o modelu
financiranja, gradnje i izgradnje. Navodi kako se općina nije zadužila, već je sve što je do sad napravljeno
realizirano vlastitim sredstvima. Mi smo ugovorili radove koji su premašili vrijednost priljeva u proračun, dakle
općina nije zadužena. Mi ćemo već kroz mjesec dana stati na zdrave noge i krenut sa planom nabave,
provedbe ugovora i radit po onome što smo usvojili. Što se tiče poslovne zone, postoji obaveza prema
Ministarstvu financija. Glavni projekti su napravljeni, građevinske dozvole su izdane, a zainteresiranost
poduzetnika je većinska u smislu kupnje parcele. Na vijeću ćemo se usuglasit oko cijene jednokratnog plaćanja
i plaćanja na rate. Očekujem da ćemo to kroz četvrti i peti mjesec razraditi, da bi mogli pristupit fazi
obrazloženja ovome vijeću.
B. Babić postavlja pitanje na što su utrošena sredstva od 820.000,00 kuna pod stavkom Vlaški Puti.
V. Runko odgovara kako smo partner Parku prirode Učka koji je osigurao 40 milijuna nepovratnih sredstava od
kojih je 1.300.000,00 kn pripalo nama. Radi se o potpunom uređenju Eko muzeja u Šušnjevici koji je u završnoj
fazi, te predstoji još par detalja do otvaranja. Sa tim muzejom će bit potrebno upravljati, odnosno muzej će imati
svoje prihode i rashode, ali o tome ćemo kad bude muzej gotov.
R. Carić Navodi kako se otvaranje očekuje u 9. mjesecu ove godine.
B. Babić postavlja pitanje koliko još imamo sredstava za dat iz proračuna.
V. Runko navodi kako imamo možda oko 100.000,00 kuna.
B. Babić pita koliko će se još dati novaca za privez čamaca, a V. Runko mu odgovara kako još slijedi uređenje
okoliša za oko 200.000,00 kuna.
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S. Uravić smatra da se za dječje igralište u Potpićnu moglo uzeti 80% bespovratnih sredstava od LAG-a da je
investicija bila do 20.000 eura. Mi smo podebljali investiciju i digli je na 390.000,00 kuna sa PDV-om, to se kosi
sa štednjom. Igralište je potrebno napraviti, samo je pitanje da li baš u tom iznosu od 50.000 Eura. Ne znam
koliko je koštalo dječje igralište u Plominu, ali mi smo se svjesno odrekli sredstava koje bi dobili od LAG-a.
V. Runko odgovara da je igralište u Plominu je koštalo 150.000,00 kuna za opremanje i 200.000,00 kuna za
građevinske radove plus minus 5%. Što se tiče igrališta u Potpićnu, može se napraviti i polovica od planiranog
to bi izgledalo mizerno na takvoj površini.
Budući da nije bilo više pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13
glasova ZA jednoglasno donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.G
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.4.) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 2018.g.
Načelnik obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo
pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13
glasova ZA jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU U OPĆINI KRŠAN ZA 2018.G.
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.5.) Izvješće o izvršenju Programa građena objekata i uređaja komunalne infarstrukture u Općini
Kršan 2018. g
Načelnik obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Izvješće na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova
ZA jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFARSTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINI KRŠAN 2018. G
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.6.) Razmatranje Prijedloga I. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2019, godinu i Projekcija
za 2020. i 2021. s pripadajućim programima
Načelnik obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
E. Huskić replicira S. Uraviću kako je Potpićan zaslužio dječje igralište i kako tih 150.000,00 kuna više ne bi
trebao biti nikakav problem.
S. Uravić odgovara kako on nije protiv igrališta, ali navodi kako naše investicije uvijek koštaju više.
E. Huskić iznosi kako je najbolje sad uložit i završit igralište.
S. Uravić izjavljuje kako je Načelnik bio u pravu kod donošenja proračuna vezano za stavku proširenja groblja
kako se neće uspjeti isposlovati proširenje groblja.
V. Runko iznosi kako je lokalna zajednica više prihodovala u prvih dva mjeseca, smanjio se dug za
2.000.000,00 kuna.
Iz vijećnice izlazi B. Babić u 18:54.
Ad.6.1.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kršan za 2019. godinu
Načelnik obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
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V. Stankić napominje kako su se potkrale dvije štamparske greške, i to: na prvoj strani, stavka Komunalni
doprinos prihod je 50.000,00 umjesto 500,000,00, a stavka Uređenje platoa u Plomin Luci u programu je
izostavljena, međutim u ukupnom proračunu sve je navedeno ispravno.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 glasova
ZA jednoglasno donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU
u tekstu kako je predloženo, uz navedeni ispravak, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.6.2.) Prijedlog I. Izmjene Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan
za 2019. godinu
Načelnik obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje , a temeljem kojeg se s 12 glasova
ZA jednoglasno donose
I. IZMJENE PROGRAMA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN
ZA 2019. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Na sjednicu se vraća B. Babić u 18:57.
Ad.6.3.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kršan za 2019. godinu i
Projekcije za 2020. I 2021. godinu
Načelnik obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 13 glasova
ZA jednoglasno donose
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2020. I 2021. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Potom Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje prihvaćanje točke 6., a temeljem kojeg se jednoglasno s 13
glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2019, GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. S PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Predsjednik vijeća daje stanku u 19:00 sati.
Sa sjednice odlazi vijećnik Jurica Poropat.
Sjednica se nastavlja u 19:05 sati.
Sjednici su pristupili Sandra Višković Marković – predstavnica TD 1.Maj d.o.o. Labin i Boris Rogić - vijećnik
Skupštine Istarske županije, ujedno i predstavnik Vatrogasne zajednice IŽ.
Ad.2.) Izvješće o radu davatelja javne usluge Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin na području
Općine Kršan za 2018. godine
Sandra Višković Marković, predstavnica tvrtke 1. Maj d.o.o. Labin obrazlaže točku.
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Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
S. Uravić postavlja pitanje da li trgovačko društvo ima namjeru riješiti problem odvoza otpada po kućanstvima,
naime odvoz se naplaćuje prema broju stanovnika u kućanstvu. Tko može statistički dokazat da petero ljudi
mogu napravit više otpada od troje ljudi, najpošteniji način bi bio vaganjem, te da se plaća koliko proizvede.
S. Višković Marković odgovara kako se cijena sastoji od dva dijela i to jedna je cijena minimalne javne usluge
kao fiksni dio i cijena varijabilnog dijela koji se obračunava po volumenu.
S. Uravić smatra da obračun po članovima domaćinstvu ne drži vodu.
S. Višković Marković odgovara kako je cjenik dobio suglasnost. Navodi da više ljudi proizvede više otpada,
možda ne miješanog, nego selektivnog dakle papira, kartona i plastike. Na kamionima nema instalirane vage, a
koja košta daleko više.
S. Uravić navodi kako nije pravedno da mali obrtnik u Labinu ili u Potpićnu imaju propisanu istu kantu.
S. Višković Marković odgovara kako se usluga na čitavom području, te se ne mogu diferencirat obrtnici, a bit je
toga da će poduzetnik u Labinu zatražit veću kantu, a u Potpićnu manju. Neke granice se moraju postavit jer u
protivnom ljudi pribjegavaju drugim metodama.
S. Rabar navodi kako nije zadovoljan cijenom prikupljanja otpada, navodi kako je prijašnja cijena iznosila za
kantu 55 kuna, a za njegovo kućanstvo se sada plaća oko 200 kuna za istu kantu.
S. Višković Marković odgovara kako se promijenio obračun, te se može zatražiti manju kantu.
D. Ljubičić postavlja pitanje zbog čega se po lokalnim cestama ne mogu voziti manji kamioni za odvoz otpada
zbog uništavanja cesta.
S. Višković Marković iznosi kako će se promijeniti sustav kroz vrijeme, a tu se uključuje i ekonomska cijena,
veći kamion je puno isplativiji od malog kamiona jer stane više otpada, a on se prevozi do Cera.
V. Runko iznosi kako ima 140 km nerazvrstanih cesta koje se kontinuirano uništavaju i kako bi možda bilo bolje
da se umjesto jednog velikog uzme tri manja. Ipak bi se trebalo poštivati što su napravili porezni obveznici sa
svojim novcima, red će se morat uvest.
S. Višković Marković upoznaje kako će se nabavit manji kamioni kroz tri godine.
E. Huskić daje primjedbu na onog tko uređuje službene WEB stranice Općine Kršan vezano uz postavljanje
reciklažnog dvorišta, naime objava o istom je objavljena na 07.ožujka 2019.g., a reciklažno dvorište je u
Potpićnu bilo postavljeno 5. i 6. ožujka 2019. godine.
G. Fable pojašnjava da je navedena objava objavljena na vrijeme, a ova objava u ožujku je ponovljena
obavijest.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova
ZA, 1 SUZDRŽAN i 0 PROTIV donosi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.8.) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Kršan
B. Rogić Obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 glasova
ZA jednoglasno donosi
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.13.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kršan
B. Rogić obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 glasova
ZA jednoglasno donosi
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ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA
OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.7.) Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan
V. Runko obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
R. Terković ukazuje na problem trajektnog pristaništa Brestova. Upoznaje kako je na sjednici održanoj 13.11.
2017. godine na dnevnom redu bila je točka Razmatranje zahtjeva Lučke uprave Rabac za izmjenu PPUOK
(Brestova). Na sjednici je kritizirao način eksploatacije luke Brstove već tridesetak godina. Na istoj sjednici
gospodin Paliska je rekao da to nije tema nego je tema točke izmjena prostornog plana luke Brestova, ali je
dao prijedlog da se održi posebna sjednica na temu eksploatacije Luke Brestove prema Općini Kršan. Prošlo
je već godina i pol, a ne događa se ništa do današnjeg dana. To je stavka Izmjena planskog rješenja na lokaciji
Luke otvorene za javni promet Brestova radi stvaranja planskih pretpostavki za rekonstrukciju postojećeg
trajektnog pristaništa. Općina Kršan je samo za dovod vode u Luku Brestova potrošila vlastitih sredstava
trideset milijuna sa kamatama, ostala infrastruktura električna rasvjeta održavanje, čišćenje komunalije uplata
sa strane Općine mjesečno servisira. Lučka uprava - nula kuna, lučka uprava na kartama godišnje ubire cirka
milijun kuna, no svemu dođe kraj. Tada su bile neke druge politike, no došlo je vrijeme za naplatu zaostataka i
to u omjeru 80% Općini Kršan, a 20% Lučkoj upravi Rabac. O bilo kojem projektu se radilo samo pod tim
uvjetima i zdravim temeljima možemo zajedno krenut punom parom naprijed.
V. Runko iznosi kako to ne bi komentirao, već bi upoznao s onim što je upućen, odnosno kako je u razgovoru
sa gospodinom Petrinićem pomoćnikom ministra Olega Butkovića i sa gospođom Antonelom Mohorović kroz
slobodnu komunikaciju načeo temu o dijelu lukobrana koji će bit iskorišten za komunalne vezove. Postoji
pozitivna praksa gledajući sa strane lokalne zajednice, a pomoćnik ministra kaže da ima i drugih luka gdje
lokalna zajednica ili trgovačka društva mogu dobit koncesiju odnosno pravo upravljanja tim djelom, što
obrazlaže. Sve bi bilo prije javne rasprave izloženo ovdje u vijećnici da bi se mi mogli međusobno usuglasiti.
R. Terković smatra kako je došlo vrijeme za naplatu, jer je žalosno da 30 godina gospoda ubiru sredstva, a mi
mjesečno servisiramo struju, smeće. Čak je jedna solucija da se osnuje Lučka uprava Plomin, jer se svaki dan
nešto događa i širi i to je jedno razmišljanje za budućnost.
S. Rabar navodi kako smo imali skicu programa svega kako će izgledat projekt kad su tu bili iz Lučke uprave, a
na kraju ništa od toga. Politikom je išlo sve u Lučku upravu Rabac, to je odluka Istarske županije. Ne znam da li
će ikad uspjet i da li će dozvolit županija da se lučka uprava organizira u Plominu. Volio bi da to bude, ali njih je
više i bojim se da mi ne možemo ništa odlučiti.
S. Uravić kaže kako se u potpunosti slaže sa gosp. Terkovićem, kako je tu Općina Kršan zakinuta i ono što je
gosp. Rabar rekao da je to u ingerenciji županije, sumnja da će županija otvarat „pandorinu kutiju“. U slučaju
dobivanja svoje luke, vjerojatno bi istog momenta Raša zatražila svoju, Marčana svoju, Barban svoju i svatko
tko ima doticaj s morem. To je u ingerenciji županije i čisto sumnjam da će imat sluha da izađe u susret Općine
Kršan. Ali onda bi ta lučka uprava trebala snosit troškove održavanja trajektnog pristaništa, pročistača i ostalog.
R. Terković je mišljenja kako je sad moment za to jer će se kroz par mjeseci morati donijeti odluku, i na nama je
da li ćemo dignut ruku ili ne. Ako se na vijeću ne donese odluka, nema širenja prostornog plana, a uvjet su
financije.
S. Uravić navodi kako ako budemo ucjenjivali nekog niti Istarska županija neće blagonaklono gledati prema
našim prostornim planovima.
R. Terković i dalje smatra kako je sad vrijeme za razmišljanje o tome.
Budući da više nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12
glasova ZA jednoglasno donosi.
ODLUKA O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.9.) Izvješće prema Planu upravljanja nekretninama Općine Kršan za 2017./2018. Godinu
G. Fable obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo
pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Izvješća prema Planu upravljanja
nekretninama Općine Kršan za 2017./2018. godinu na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 glasova ZA
jednoglasno donose
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA
NEKRETNINAMA OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU
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ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA
NEKRETNINAMA OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.10.) Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj/prosinac 2018. godine
V. Runko daje kratko obrazloženje Izvješća, nakon čega se isto, bez diskusije usvaja.
Ad.11.) Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana ukupnog razvoja Općine Kršan 2014.-2020. godine
R. Carić obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 glasova
ZA jednoglasno donosi.
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA UKUPNOG RAZVOJA
OPĆINE KRŠAN 2014.-2020. GODINE
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.12) Odluka o I. Izmjenama i dopunama Akcijskog plana Općine Kršan 2014.-2020. godine
R. Carić obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 12 glasova
ZA jednoglasno donosi
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA AKCIJSKOG PLANA OPĆINE KRŠAN 2014.-2020. GODINE
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.14) Razmatranje potpisivanja ugovora Ugovora o suradnji između gradskog vijeća Alconchel i
Općine Kršan
R. Carić obrazlaže točku. Nakon obrazlaganja Z. Vidak otvara raspravu.
E. Huskić postavlja pitanje zbog čega se nije pristupilo bratimljenju s Općinom Gradačac, budući smatra da s
njima imamo puno više istih interesa. Smatra da će se prije izvući korist iz Gradčca koji je puno bliže i za koju
svi znaju, te kako je prije ta općina trebala bit na redu.
S. Uravić Postavlja pitanje koja je direktna ili indirektna korist od ove inicijative.
V. Runko odgovara kako je on zakazao sa inicijativom prema Općini Gradačac zbog prenatrpanih obveza ali
kako pozdravlja inicijativu Udruge obrtnika za put u Španjolsku. To treba bit jedno dobro iskustvo i na toj
međunarodnoj razini moramo tražiti partnere. Svaki put je dugoročno korisno zbog partnerstva i prijateljstva.
E. Huskić iznosi kako je Gradačac jako ozbiljno mjesto i kako bi bilo poštenije da su se zbratimile neke bliže
općine.
Budući da pitanja više nije bilo prelazi se na glasovanje, te se s 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 0 SUZDRŽAN
donosi se sljedeća
ODLUKU
I.
Na inicijativu Općine Alconchel, Plaza de España, 3, 06131 Alconchel (Badajoz), Španjolska, načelnika
Óscar Díaz Hernándeza, sukladno čl. 103. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09,
05/13, 02/18.) pristupiti će se potpisu Ugovora o suradnji između Gradskog vijeća Alconchel i Općine Kršan, u
područjima poboljšanja gastronomske kulture kroz organizaciju sajmova i drugih povezanih događaja,
usmjerenih na ruralni razvoj, a u cilju isticanja i iskorištavanja najboljih potencijala obaju potpisnica.
II.
Ova Odluka zajedno sa tekstom Ugovora o suradnji iz toč. I. ove Odluke objaviti će se u ''Službenom
glasilu Općine Kršan''.
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Ad. 15.) Razno
Z. Vidak otvara raspravu.
S. Rabar iznosi nezadovoljstvo funkcioniranjem sjednica općenito, stalno se nešto razmatra i predlaže, to sve
ide na papir, a potom većinom u arhiv i kasnije od toga nikad nema ništa.
E. Huskić postavlja pitanje vezano uz Istarsku ulicu i problematiku oborinskih voda, kad će biti natječaj za
početak radova.
V. Runko odgovara kako smo sa ciklusom investicija stali dva mjeseca, ukoliko HEP ne staje vezano uz
planirani u remont svakako će bit otvoreno par natječaja vezano za te projekte.
A. Lipnik upoznaje kako je u Plominu ispod autobusne stanice zid koji se urušava, pa pita kad će se taj zid
sanirati i koja su nova saznanja za vezove.
V. Runko odgovara kako je upoznat sa problematikom urušavanja zida, a pravilnik za vezove bi trebao biti na
stolu za sljedeću sjednicu vijeća.
Š. Mujić postavlja pitanje kada će doći na red uređenje prostornog plana Potpićan.
V. Runko odgovara kako će gledati da na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća bude spremna Odluka o
I. Izmjenama i dopunama.
Š. Mujić iznosi kako bi trebao komunalni redar izaći na teren u Potpićan, na što V. Runko odgovara kako je
komunalni redar trenutno odsutan, ali da će po njegovom povratku izaći na teren.
Pitanja više nije bilo pa Predsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 20:40 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika
Sean Šturbej, v.r.

Zdravko Vidak, v.r.
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