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Z A P I S N I K 
 

sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 19. rujna 2019. godine, 
u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Roko Terković i Ivan Vozila – potpredsjednici, te članovi: 
Boris Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Sanda Daus, Suzana Licul, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, 
Darko Androić i Slavko Rabar. Odsutni: Zdravko Vidak – predsjednik i Esad Huskić – član, 
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko,  
- djelatnice/i općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević – voditelj Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, građevinarstvo i komunalne 
poslove, Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove i 
Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika,  
- predstavnici medija: Robi Selan (Labinština info), Silvana Fable (Radio Labin), Tanja Škopac (La 
voce del popolo) i Katarina Perković Šoštarić (5 portal), 
- ostali nazočni – Boris Rogić – član Skupšine Istarske županije, te predstavnici tvrtke Vodovod Labin 
d.o.o.Labin: Dino Škopac – direktor, Elena Miletić Budanko – rukovoditelj Plana i analize i Helena 
Dagostin – rukovoditelj Financija.    
 
Napomena: Temeljem  čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski 
će se snimak pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik, te akte sa današnje 
sjednice.  
 
Započeto u 18

00
 sati. 

 
 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja sve prisutne i otvara 5. redovnu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan. Navodi da temeljem čl. 41. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Kršan u odsutnosti predsjednika Vijeća, te temeljem čl. 27. Poslovnika i Ovlaštenja 
predsjednika Vijeća vodi ovu sjednicu. Moli utvrđivanje kvoruma.   

 
 

Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, potpredsjednik R. Terković navodi da sjednici 
prisustvuje 11 vijećnika, te mogu pravovaljano donositi odluke.   
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća R. Terković predlaže usvajanje Dnevnog reda, od točke 1 do 12. 
točke, te daje mogućnost za podnošenje primjedbi. Obzirom nema primjedbi na predloženi Dnevni red, 
R. Terković navodi kako se smatra da je isti usvojen, ali prije prelaska na njegovu obradu predlaže da 
se tema pod točkom 2. izmijeni i obradi prije predložene pod točkom 1. i obrnuto, kako bi primili na 
znanje izmjenu u sastavu Vijeća. Primjedbi na predloženo nema.  
 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
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Ad 1.) Utvrđivanje činjenice izmjene sastava Općinskog Vijeća – stavljanje mandata u 
mirovanje / aktivacija mandata vijećnika 
Potpredsjednik Vijeća R.Terković poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva Silvana Uravića i 
članove (Dragan Ljubičić i Darko Androić), da se sastanu i  konstatiraju promjene, te odobrava 
petominutnu pauzu. 
  
 Stanka traje od 18:05 do 18:10 sati.  
 
Potpredsjednik daje riječ predsjedniku Mandatnog povjerenstva Silvanu Uraviću da podnese Izvješće. 
Potom S. Uravić upoznaje sa utvrđenim od strane Povjerenstva, a  Izvješće Mandatnog povjerenstva 
prilaže se materijalu uz Poziv i aktima današnje sjednice Općinskog vijeća.  
Potpredsjednik R. Terković čestita Sandi Daus na ponovnom aktiviranju mandata vijećnice.    
Općinsko vijeće utvrđuje, te donosi  
 

R J E Š E NJ E 
o aktiviranju mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kršan 
 

I. 
 Utvrđuje se da vijećnici Općinskog vijeća Općine Kršan Sandi Daus, temeljem pisanog 
zahtjeva podnesenog dana 07. kolovoza 2019. godine, nakon mirovanja, ponovno započinje teći 
mandat u Općinskom vijeću Općine Kršan, sa danom 15. kolovoza 2019. godine.  

II. 
 Slijedom aktiviranja mandata iz točke I. ovog Rješenja, utvrđuje se da zamjeniku imenovane 
Sande Daus - vijećniku Esadu Huskiću, mandat u Općinskom vijeću Općine Kršan prestaje sa danom 
15. kolovoza 2019. godine. 

III. 
 Ovo će se rješenje objaviti u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 
 
 
Također utvrđuje i donosi  

 
R J E Š E NJ E 

o mirovanju mandata člana 
Općinskog vijeća Općine Kršan 

 
I. 

 Utvrđuje se da vijećniku Općinskog vijeća Općine Kršan Jurici Poropatu, danom podnošenja 
pismenog zahtjeva, tj. sa danom 07. kolovoza 2019. godine, započinje teći mirovanje mandata u 
Općinskom vijeću Općine Kršan.  

II. 
 Za vrijeme mirovanja mandata iz točke I. ovog Rješenja, određuje se zamjenik vijećnika - 
vijećnik Esad Huskić, kojemu mandat kao zamjeniku, započinje nastavljati sa danom 15. kolovoza 
2019. godine. 

III. 
 Ovo će se rješenje objaviti u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 
 
 
Ad 2.) Verificiranje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 16. srpnja 2019. godine 
Nakon otvorene rasprave po navedenom zapisniku, budući nema primjedbi, R. Terković konstatira da 
se isti usvaja.   
 
 
Ad 3.) Godišnje Izvješće o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2018. godinu 
(izlagatelj predstavnik TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin)  
Nakon najave točke potpredsjednik R. Terković poziva predstavnika izlagatelja društva Vodovod Labin    
d.o.o. direktora Dina Škopca da podnese Izvješće.                                                                              
Dino Škopac, pozdravlja nazočne, te ponosi Izvješće o poslovanju tvrtke Vodovod Labin d.o.o. za 
2018. godinu, čiji je suvlasnik i Općina Kršan. Potom zahvaljuje na pažnji, te koristi priliku poželjeti 
ozdravljenje  predsjedniku Općinskog vijeća.     
Potpredsjednik R. Terković zahvaljuje na izlaganju, te otvara raspravu.  
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Glede gubitaka vode Š. Mujić pita da li se odnose na količinu vode ili je to financijski gubitak, na koje 
D. Škopac potvrđuje da se odnosi na količinu vode, te iznosi 24,6%. Glede rekonstrukcije vodovodne 
trase Kršan – Potpićan Š.Mujić navodi da je poznato da nije završena do kraja već do Blaškovići, da 
se zna koliko ima puknuća cijevi, time i gubitaka vode, troška radi ispiranja cijevi, a sve radi starih 
vodovodnih cijevi. Ukazuje da je u Potpićnu u više navrata dolazilo do puknuća cijevi, pa pita kada će 
doći na red zamjena cijevi čitave navedene trase.  
D. Škopac upoznaje da gubitak vode Vodovoda Labin iznosi 24,6%, prosjek u RH iznosi 53%, dok 
Vodovodi Pula i Buzet iznose približno kao Labin. Upoznaje da je Vodovod Labin mali po potrošnji, a  
teren koji obuhvaća su brda i doline što stvara dodatne probleme. Za primjer navodi prostor Slavonije, 
čija je visinska razlika 4 metra, dok kod nas iznosi i do 400 metara. Ukazuje da pri tome treba više 
paziti na čistoću vode, muljnike, zračnike, što iziskuje financijska sredstva. Nadalje ukazuje da još 
imamo cjevovoda napravljenih u prošlom stoljeću, koji više pucaju pa uzrokuju više gubitaka vode i 
veće troškove. Upoznaje da stalno rade na njihovoj obnovi, da je ova Općina jedna od rijetkih koja u 
svom Proračunu predviđa sredstva za razvoj i obnovu, te isto pohvaljuje. Upoznaje kako se pri odabiru 
između rekonstrukcije vodovoda i novog ogranka, u većini slučajeva, bira realizacija novog ogranka. 
Upoznaje o nastavku rekonstrukcije vodovoda do Potpićna, da se za istu pravi dokumentacija, te 
izražava nadu da će se kroz objedinjavanje vodovoda možda doći do većih sredstava. Navodi da se 
trude kvarove popravljati promptno, te im je cilj da sustav bude „boca nepropusna“, te upoznaje o  
posljedicama  kvarova i puknuća. Podsjeća da su gubitci Vodovoda Labin u odnosu na gubitke u 
ostalim područjima mali, uzimajući u obzir brda i doline, uzvisine i padove, a trude ih se i smanjiti, te 
ove godine nastoje doći do smanjenja gubitka na 23 ili 22%. Navodi da prilikom puknuća cijevi radnici 
vrše popravke po različitim vremenskim neprilikama, da se ne pita za radno vrijeme, već se nastoji u 
što kraćem vremenu osposobiti opskrbu stanovnika vodom, a time i spriječiti dodatne gubitke i držati ih 
na prihvatljivom nivou. Završava navodeći da se prioriteti izgradnje/rekonstrukcije za određeno 
područje usuglašavaju međusobnim dogovorom između Vodovoda Labin i Općine.           
B. Rogić zahvaljuje predsjedavajućem što mu je dozvolio da se uključi, te pita direktora Vodovoda 
Labin glede distribucije pitke vode Mjesnih odbora Kožljak, Čepić i Šušnjevica, navodeći da je 
stanovnicima tog područja poznato da učestalo dolazi do kvarova, prekida, itd. Dalje navodi kako je 
upoznat da se planiralo započeti sa rekonstrukcijom tog cjevovoda, da se već napravilo oko 300 m 
najkritičnije trase, kod Jurasića. Zanima ga konkretan odgovor kada se planira nastavak radova, u 
kojim je to fazama, kada se misli početi i kada završiti.   
D. Škopac upoznaje da se oko 300 m cjevovoda zamijenilo cijevi, na području gdje je bilo najviše 
kvarova, a ljudi su trpili neurednu vodoopskrbu zbog silnih kvarova, da od tada imaju pozitivna 
iskustva. Nadalje upoznaje o suradnji sa Općinom Kršan, da je pokrenut projekt Katun – Čepić Polje, u 
visini 199 tisuća kuna, za koji se izrađuje dokumentacija. Izražava nadu za povlačenje EU sredstava, 
te kao problem navodi imovinsko pravne odnose i neuređena vlasništva zemljišta, pa nerijetko 
rješavaju i takva pitanja.  
S. Uravić zahvaljuje gdinu Škopcu na iscrpnom i optimističnom izvještaju za iduće razdoblje, te 
sugerira u pravcu naplate vodoopskrbe, navodeći da nemali broj građana ima nesrazmjer u potrošnji 
vode od mjeseca do mjeseca, čak za duplu potrošnju vode za isti broj korisnika. Navodi 16-tak stavki 
koje sadržava račun za vodu, te kao problem navodi starije ljude koji nisu u mogućnosti javljati stanje 
brojila, pa sve plate.   
D. Škopac pojašnjava da imaju određeni broj ljudi koji rade kao mehaničari, monteri, na otklanjanju 
kvarova i sl., a ujedno kao očitavači brojila. Prilikom pojave kvara očitavanje se prekida a ekipa ljudi 
odlazi na otklanjanje kvarova, jer je prioritet sprečavanje gubitaka vode. Upoznaje da trenutno zbog 
objedinjavanja sada nema novog zapošljavanja radnika, pa kada se brojilo ne uspije očitati za obračun 
se uzima prosjek potrošnje. Kao bitno navodi da se na kraju obračuna pravo stanje potrošnje vode, te 
da nitko nije zakinut, a glede računa pojašnjava da drugačiji ne bi valjao.  
S. Uravić zahvaljuje na odgovoru, da je alergičan na procjene troškova, na koje D. Škopac dodaje da 
bi spas bio u daljinskom očitanju, da jako malo građana javlja stanje brojila. Upoznaje da je za 
daljinsko očitanje za 12 tisuća vodomjera potrebno preko 50 i više milijuna kuna, a da će svaki 
načelnik i Općina rađe odabrat izgradnju novog vodovoda.  
V. Runko zahvaljuje predstavnicima Vodovoda Labin na suradnji, navodeći da se tehnički dio 
rješavanja obavlja brže nego pravni ili imovinski, da očekuje značajne zahvate do završetka ove 
godine. Glede smanjenja gubitaka vode smatra da je to značajna količina koju su si postavili za cilj, da 
realno gledajući, teško će je ostvariti.   
Prijavljenih za raspravu više nema, potpredsjednik je zatvara te moli vijećnike da se izjasne 
glasovanjem o Izvješću po točci.  
Temeljem glasovanja svih 11 vijećnica/ka „ZA“, što je ujedno i jednoglasno, Općinsko vijeće donosi 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K       
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1. Prihvaća se Godišnje izvješće za 2018. godinu, dostavljeno od strane TD VODOVOD 
LABIN d.o.o Labin, Ulica slobode 6. 

 
2. Ovaj će se zaključak objaviti u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
 
Direktor tvrtke Vodovod Labin gdin. D. Škopac zahvaljuje na pažnji, pozdravlja nazočne, te sa 
suradnicama napušta vijećnicu.  
 

Potpredsjednik odobrava pauzu, te ista traje od 18:45 do 19:00 sati.  
 
 
Ad 4.) Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2019. godine  
Nakon najave točke od strane potpredsjednika R. Terkovića obrazloženje po točci podnosi načelnik, 
dajući osvrt na stavke koje odskaču od planirane vrijednosti. Izražava uvjerenje da će se kroz 
Rebalans proračuna, za 10-tak dana, ne samo rebalansirati Plan za 2019. godinu, već će se nastojati 
kroz tekuću godinu pokriti ukupan gubitak Lokalne zajednice.  
Potpredsjednik zahvaljuje načelniku na podnošenju obrazloženja, te otvara raspravu. 
Š. Mujić postavlja pitanje glede upojnog bunara kod Dječjeg vrtića, da li je bio u projektu, te da li ga je 
projektant predvidio, obzirom se radi o naknadnom trošku iz Proračuna Općine Kršan.  
Načelnik upoznaje da je projekt sadržavao upojni bunar i odvodnju ostale vode iz Dječjeg vrtića, ali 
obzirom na intenzitet padalina u kratkom periodu dešavalo se da sustav nije funkcionirao. Obzirom je 
to postalo učestalo odlučili smo da ćemo koristiti sredstva odvodnje Lokalne zajednice i riješiti to 
trajno. Navodi da je na to u toku izgradnje upozoravao nadzorni organ, ali obzirom je već bila izdana 
Građevinska dozvola, nije se odstupalo od započetog, radi nemogućnosti dobivanja uporabne dozvole 
i ishodovanja ostale dokumentacije, jer bi naša djeca ostala „vani“ još 6 mjeseci. Kao bitno ističe da se 
problem riješi i stanje sanira, kako bi se izbjegle dosadašnje intervencije.      
Tijekom rasprave više nema prijavljenih, pa R. Terković raspravu zatvara, te daje na glasovanje 
usvajanje Izvještaja po točci 4. uz napomenu da je za prihvaćanje potrebna natpolovična većina svih 
vijećnika, a ne samo prisutnih.  
Temeljem glasovanja sa 11 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“, Općinsko vijeće jednoglasno donosi  
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE 
 

u predloženom tekstu kako je upućen u materijalima uz poziv, te isti čini sastavni dio 
materijala i akata današnje sjednice. 

 
 
Ad 5.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje siječanj - lipanj 2019. 
godine 
Nakon najave točke R. Terković daje načelniku riječ obrazloženja.  
Načelnik ukratko podnosi Izvješće o radu za šestomjesečno razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine, 
potom potpredsjednik R. Terković otvara raspravu.   
S. Uravić daje osvrt na Izvješće, da je navedeno zaista iscrpno i detaljno. Nadalje daje osvrt na, već 
više puta postavljeno, pitanje rampi za invalide na groblja Kršan, da ima dosta ljudi koji su uskraćeni 
pri dolasku na groblja svojim pokojnima. Mišljenja je da se ne radi o velikoj investiciji koja bi opteretila 
Proračun, da na neka groblja možda nije ni potrebna rampa dok na nekima je. Glede groblja Kršan 
navodi da je poznato da je dvostepeno, za koje se planira proširenje. Smatra da bi rampa mogla biti 
izvediva postavljanjem „tavalona“ sa strane i zasipavanjem dijela stepenica koje su dosta široke.   
Načelnik prihvaća kritiku, te navodi da će ubrzati radnje za ishodovanje građevinske dozvole za 
ugradnju rampe za invalide, na koje S. Uravić pita da li je za takav zahvat uopće potrebna građevinska 
dozvola, a V. Stankić da isto treba provjeriti.  
S. Uravić predlaže da se izvidi mogućnost kupnje kolica za cvijeće za ona groblja koja to trebaju, na 
koje načelnik upoznaje o tijeku radnji koje iziskuje takva nabava, ali da za to treba postojati i sredstva 
u Proračunu, odnosno predvidjeti ih II. rebalansom.     
R. Terković dodaje da se postavi rukohvat za starije osobe, Silvano Uravić da je predloženo od g. 
Terkovića sitna investicija pa ju se može rješavati „u hodu“, a načelnik da se kod realizacije rampi za 
invalide obavezno postavljaju rukohvati.  
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Š. Mujić postavlja pitanje općinskom načelniku o opremanju Doma, navodeći da se razgovaralo o 
sredstvima za opremu u visini 350.000,00 kuna, da li bi se moglo od toga nešto izdvojiti da se pusti u 
funkciju.      
Načelnik upoznaje o dva održana susreta sa izvođačima i podizvođačima, kroz proteklih 15 dana, da 
su podijeljeni zadaci vezani za gradnju, stolariju, podloge, niskonaponsku mrežu, vatrodojavu, grijanje 
i hlađenje, u svrhu privođenja prostora Doma potpunoj tehničkoj ispravnosti. Upoznaje o namjeri 
dolaska pravne osobe koje su izvršile vizualizaciju unutarnjeg uređenja, pa bi se u narednih mjesec-
dva odabrao model unutarnjeg uređenja i raspisao natječaj.  
Tijekom otvorene rasprave više nema prijavljenih, R. Terković je zatvara, te navodi da se po točci ne 
glasa, samo prima na znanje.  
 
 
Ad 6.) Davanje suglasnosti Općinskog vijeća na Sporazum o suradnji na razvojnom projektu 
HEP d.d. za izgradnju infrastrukture za  punjenje elektromotornih vozila na području Općine 
Kršan  
R. Terković najavljuje podnošenje izvješća od strane načelnika.   
Načelnik obrazlaže točku, navodeći prijedlog Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za 
izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila na području Općine Kršan, prednostima 
istoga, lokaciji koja osigurava prihvatljivost takve punionice. Nabraja poželjne uvjete koje lokacija 
zadovoljava, ali ih ne mora imati, te upoznaje koje se zemljište predlaže kao lokacija za punionicu 
električnih vozila.  
R. Terković zahvaljuje načelniku, te otvara raspravu.  
S. Uravić navodi da se iduća točka dnevnog reda odnosi na kupnju nekretnina od strane Općine radi 
okrupnjavanja čestice, koje iziskuje određena sredstva lokalne samouprave. Stoga ga interesira koje 
benefite i koristi od toga ima Općina Kršan, na koje načelnik upoznaje da se ne radi o biznis poslu, već 
Lokalna zajednica uređuje površinu kako bi bilo omogućeno besplatno punjenje električnih 
automobila, kao što je uređivanje spomenika palim borcima, uređivanje javnih površina i sl., obzirom 
danas još nemamo Pravilnik o naplati parkiranja ni za Kršan, ni za Plomin, kao što je to uređeno u  
velikom gradu, a kod nas je parkiranje još uvijek slobodno i nikoga ne opterećuje. Navodi da se može 
HEP-u zaračunati naknadu, ali obzirom je korištenje punionice za električne automobile besplatno 
smatra da se radi o dugoročnoj koristi za lokalnu zajednicu. Dalje navodi da uređenje javne površine i 
parkinga na ulazu u naseljeno mjesto, postavljanje klupa za sjedenje i sl. pristoji svakom mjestu, a 
Lokalna zajednica iz toga ne vidi kao neku značajnu dobit, osim ukoliko se u budućnosti ne uvedu 
parkirni automati ili naplata parkiranja. Upoznaje sa rješavanjem problematike vlasništva parcele 
prethodnih godina, koja bi se kupnjom dviju manjih parcela (predloženih pod narednom točkom 
dnevnog reda) okrupnila, te time Lokalna zajednica postala vlasnik toga dijela parkirališta.  
S. Uravić prihvaća izrečeno od načelnika, ali je mišljenja da se prema HEP-u ponašamo vazalski, da 
HEP prema Općini Kršan plaća tražbine koje su zakonski dužni, pri tome poziva se na namjeru 
izgradnje solarne elektrane na području Nove Vasi, te navodi da Općina Kršan u njihovim 
investicijama gubi jer financiramo njihove projekte.   
Načelnik navodi da se ne mora realizirati predloženo, nadalje ističe da nije takvog razmišljanja, te 
smatra da se ukupno gledano dobiva korist Lokalnoj zajednici, jer u budućnosti biti će više električnih 
automobila nego što je danas, pa takva akcija utječe na razvoj takve zajednice, a utrošena sredstva 
ne smatra beskorisno utrošena.  
R. Terković zatvara raspravu, te predloženo po točci daje na usvajanje glasovanjem.   
Temeljem glasovanja svih 11 prisutnih vijećnika „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeći  

 
Z A K LJ U Č A K                    

 
 1. Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Kršan za potpisivanje Sporazuma o 
suradnji na razvojnom projektu društva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo, Ulica 
grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb, OIB 28921978587, za izgradnju infrastrukture za  punjenje 
elektromotornih vozila na području Općine Kršan. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati u 

Službenom glasilu Općine Kršan. 
 
 
Ad 7.) Davanje suglasnosti Općinskog vijeća na prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti 
Općinskom načelniku za kupnju nekretnina na području Općine Kršan  
R. Terković najavljuje točku 7., potom načelniku daje riječ za podnošenje izvješća.    
Nastavno na problematiku prethodne točke dnevnog reda načelnik obrazlaže predloženo. Upoznaje 
da je vlasnik parcela navedenih za kupoprodaju suglasan da pristaje na cijenu od 50.000,00 kuna, koji 
je iznos planiran u Proračunu za 2019. g. za tu namjenu. U protivnom trebalo bi sačekati donošenje 



6 

 

Rebalansa i osiguranje 53.000,00 kuna za tu namjenu. Navodi da se u odnosu na dostavljeni materijal 
za ovu točku dnevnog reda radi o izmjeni vrijednosti parcela.  
Potpredsjednik Vijeća R. Terković otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa istu zatvara, te predloženo  
po ovoj točci daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 11 „ZA“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 

 
            1. U svrhu provedbe Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu društva HRVATSKA 
ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB 28921978587, 
za izgradnju infrastrukture za  punjenje elektromotornih vozila na području Općine Kršan, daje se 
ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Kršan za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zemljišta 
označenog kao k.č. 2232/11 i k.č. 2232/12, obje upisane u z.k.ul. br. 5 u k.o. Kršan, sve prema nalazu 
/ procjeni Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ljubomira Buršića iz Labina, kolovoz 2019. 
godine, u iznosu od 53.967,46 kn. 
            Također, iz razloga planiranih sredstava u Proračunu Općine Kršan za 2019. godinu, stavka 
4111190 – ''Nabava zemljišta'' u iznosu od 50.000,00 kn, a temeljem očitovanja / pristanka vlasnika 
nekretnina iz prethodnog stavka ovog članka od 19. rujna 2019. godine, utvrđuje se kupoprodajna 
cijena nekretnina u visini iznosa planiranih sredstava od 50.000,00 kn.        
             

2. Davanje suglasnosti iz točke 1. ovog Zaključka uvjetuje se dobivanjem prethodne 
suglasnosti od strane Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Istarske 
županije na nalaz / procjenu Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Ljubomira Buršića iz Labina od 
kolovoza 2019. godine. 
 

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se posebno objavljivati u 
Službenom glasilu Općine Kršan. 
 
    
Ad 8.) Informacija o potpisanom Sporazumu sa društvom HEP d.d. o suradnji na razvoju 
projekta Sunčane elektrane Nova Vas  
R. Terković poziva načelnika da obrazloži točku dnevnog reda.  
Načelnik upoznaje o navedenom Sporazumu sa HEP-om, koji gradi i u svoj portfelj ugrađuje primarnu 
stratešku odrednicu: smanjenje dušičnih i CO2 plinova u atmosferu, sve temeljem EU konvencija. 
Navodi sve veće baziranje, u narednom periodu, na sunčane elektrane i vjetroelektrane, prema 
odrednici EU u tom pravcu, te upoznaje sa podacima koliko Hrvatska isporučuje električne energije iz 
obnovljivih izvora energije, a koliko to čini Njemačka, Italija i Rumunjska. Nadalje navodi da je 
najsvježiji primjer takve izgradnje otok Cres.  Kao važnu točku Sporazuma navodi čl. 5., te ističe koristi 
za lokalnu zajednicu. Mišljenja je da će u narednom periodu biti iskazano, od fizičkih i pravnih osoba, 
još više interesa za lokacijom takvih ili manjih sunčanih elektrana, te će lokalna zajednica nastojati  
riješiti imovinske odnose. Upoznaje da je RH vlasnik terena na kojem se planira izgradnja sunčane 
elektrane Nova Vas, da je namjera Općine Kršan da postane vlasnik istoga, a na koje se HEP ne 
protivi, iz čega proizlaze proračunski prihodi od naknada na taj prostor. Navedene naknade kao i 
naknada za prostor od punionice za električne automobile (tema iz prethodne točke dnevnog reda) 
navodi kao benefite ove Lokalne zajednice, o čemu odlučuju vijećnici, a ne sam načelnik.  
S. Uravić zahvaljuje načelniku na odgovoru iz teme prethodne točke, uz navod da je sada dobio 
odgovor na postavljeno pitanje.  
Potpredsjednik R. Terković zahvaljuje na podnošenju Izvješća, navodeći da se o ovoj točci ne glasa, 
pa prelazi na narednu.    
 
 
Ad 9.) Imenovanja člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 
R. Terković najavljuje točku dnevnog reda, te poziva načelnika da po točci podnese izvješće.   
Načelnik ukratko upoznaje sa prijedlogom, navodeći da je usmeno komunicirao predloženu gospođu, 
te je potom prijedlog po ovoj točci dostavljen.   
Potpredsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje i otvara raspravu.  
Obzirom nema prijavljenih za raspravu predsjednik ja zatvara, te daje predloženo na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 7 „ZA“, 0 „PROTIV i 4 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 

 
R J E Š E NJ E  

o izmjeni rješenja 
 

I. 
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 U rješenju Općinskog vijeća Općine Kršan o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića KOCKICA Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 11/2017), uslijed podnesene ostavke, 
dosadašnji član - Roman Carić, zamjenjuje se novim članom – Rosanom Klarić iz Kršana, Čambarelići 
25A. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.  

 
 
Ad 10.) Informacija o imenovanju člana Skupštine TD 1. MAJ d.o.o. Labin  
Potpredsjednik R. Terković najavljuje točku, te poziva načelnika za podnošenje izvješća.  
V. Runko ukratko upoznaje o komunikaciji s gdinom. Rabarom, koji je suglasan sa imenovanjem za 
člana Skupštine društva 1.Maj d.o.o. Labin. Navodi da se radi o podnošenju izvješća i obavijesti, te se 
o istome na glasuje.  
Nazočni primaju informaciju na znanje.   
Potpredsjednik R. Terković zahvaljuje načelniku, navodi da se po točci ne glasuje, čestita g. Rabaru, 
te prelazi na narednu točku.  
 
 
Ad 11.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi  I.  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Potpićan 
Potpredsjednik R. Terković poziva načelnika za podnošenje obrazloženja.  
V. Runko ukratko upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke po ovoj točci, osnovom za njezino 
donošenje, te razlozima koji su utjecali da se ista predloži, nakon čega mu R. Terković zahvaljuje te 
otvara raspravu.  
Prijavljenih za raspravu nema, potpredsjednik je zatvara, te moli da se glasuje o prijedlogu po točci.  
Temeljem glasovanja sa 11 „ZA“, 0 „PROTIV i 0„SUZDRŽAN“, tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi 
slijedeću 
 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni  

Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan 

 
Članak 1. 

(1)  U Odluci o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan (Službeno 
glasilo Općine Kršan br. 7/19) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 5. mijenja se i glasi: 

„Obuhvat I. Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu važećeg Urbanističkog plana 
uređenja naselja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 4/14) osim u dijelu izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja komunalno servisne namjene (K3) , koje će se u postupku ovih izmjena i dopuna 
uključiti u obuhvat Plana u cijelosti. 

Grafički dio Plana – kartografski prikazi izraditi će se u mjerilu 1:1000.“ 
 

Članak 2. 

(1)  Javnopravna tijela iz članka 10. Odluke pozvati će se da u roku od 8 dana od zaprimanja ove 
Izmjene i dopune Odluke dostave zahtjeve  za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
naselja Potpićan koji proizlaze iz izmjena utvrđenih člankom 1. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu" Općine 
Kršan. 
 
 
Ad 12.) Razno 
 
Nakon najave točke potpredsjednik R. Terković  daje vijećnicima mogućnost za postavljanje pitanja. 
 
Navodeći namjeru realizacije dovoda vode u Starom gradu Kršanu, te njegovoj revitalizaciji kroz 
projekt „Istarskog razvoda“ S. Rabar pita do kuda se stiglo sa time, odnosno što se dešava po tom 
pitanju.  
Kao drugo upoznaje sa pitanjem mještana o prekopu prelaza i otvorenoj rupi kod Diskonta Kršan i 
obitelji Matas, da se ne zna tko ju je napravio, te da li je naš zadatak da to napravimo.   
Glede I. pitanja načelnik upoznaje da je obnova Kaštela Kršan planirana kroz sufinanciranje 
bespovratnim sredstvima EU u vrijednosti 85%, a najvažniji poduhvat tek treba slijediti. Navodi da je 
dokumentacija potpuno učinjena, a kada će nadležno Ministarstvo opet pristupiti i otvoriti Natječaj za 
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prijavu, ne za dokumentaciju već za gradnju, teško je kazati, o čemu je više upoznata P. Zanketić. 
Nadalje navodi da nije poznato da li će natječaj biti otvoren ove ili slijedeće godine, ali da će Općina u 
potpunosti biti spremna za izvršiti prijavu na isti Natječaj. Nadalje navodi da nije poznat omjer visine 
sufinanciranja, ali da se neće ići u financiranje iz sredstava Proračuna Općine, obzirom još postoji 
šansa za dobivanje sredstava iz EU.   
Glede II. pitanja upoznaje o prespajanju i rekonstrukciji niskonaponske mreže, da je u dva navrata 
pismeno intervenirao da se prekopano sanira, da je pred 7 dana ekipa za sanaciju bila na izmjerima ali 
se isto još nije izvršilo. Temeljem postavljenog  pitanja za sanaciju uputiti će dopis HEP-u.  
 
Na pitanje Š. Mujića o projektu Dječjeg igrališta u Potpićnu, do kuda se stiglo, načelnik upoznaje da je 
naš projekt dobio najveću  potporu LAG-a, te upoznaje o raspisivanju natječaja i rokovima za prijavu.  
Daljnje pitanje Š. Mujića odnosi se na cestu Kršan – Nedešćina, navodeći da tu živi 40 godina, a nije 
doživio radove na njoj, dok se radovi vrše na dionici Tupljak – Zajci i Šumber – Potpićan tj. 
Vodogradnja. 
Potpredsjednik R. Terković daje B. Rogiću riječ obrazloženja, obzirom ima informaciju kao član 
Skupštine Istarske županije.  
Temeljem upita vijećnika S. Uravića sa prošle sjednice Općinskog vijeća B. Rogić upoznaje o 
saznanjima sa razine Županijske skupštine, te ohrabrujućim vijestima od strane Županijske uprave za 
ceste. Navodi da je tehnička dokumentacija napravljena, da se za iduću godinu planira početak  
rekonstrukcije ceste Kršan – Boljevići u dužini od 2,2 km, u dvije faze po 4,5 milijuna kuna, sveukupno 
9 milijuna kuna iz sredstava ŽUC-a. Upoznaje da se planira potpuna rekonstrukcija navedene ceste. 
Nadalje upoznaje o upućenom zahtjevu prema Vladi RH od strane nadležnog Ministarstva da se od 
01.01.2020. g. izdvaja 0,10 kn iz litre goriva, a koja bi se usmjerila u proračune ŽUC-a, čime bi 
automatski imali više sredstava, a samim time više mogućnosti za rješavanje potrebnih rekonstrukcija. 
Načelnik dodaje kako cijeni da se radi o vrhunskoj cesti kada 2,2 km iziskuje 10-tak milijuna kuna, da 
ukoliko je tako odlučeno na Skupštini IŽ i njezinim tijelima nema što za prigovorit.  
 
B. Babić navodi da je dobio informaciju da je asfaltirana cesta prema Grobniku, da na sjednici Vijeća o 
tome nisu upoznati, pa pita koliko je metara asfaltirano i koliko je sredstava utrošeno.  
Načelnik upoznaje o dogovoru sa direktorom tvrtke Cesta iz Pule, da se u tri godine izda po Narudžba 
u visini 70.000,00 kn + PDV, tako da ne utječe na paket/angažman godišnjeg asfaltiranja. 
Na pitanje koliko je asfaltirano načelnik upoznaje da se radi o 1,2 km, ukupne veličine cca 350 tisuća 
kuna, a da je ovih dana Komisija za ceste obišla lokalne ceste te će dostaviti popis dionica koje 
predlaže za asfaltiranje. Dodaje da su lokalne ceste zaista već dotrajale.  
 
D.Ljubičić postavlja pitanje dali će se i kada kupiti zemljište za parkiralište kod groblja u Čepiću, na 
koje načelnik upoznaje da prije kupnje zemljišta treba sagledati prometni tok i eventualno spriječiti 
svako prometno zagušenje koje se dešava.  
 
Na poziv R. Terkovića da li još ima pitanja, načelnik upoznaje o današnjem iznenadnom posjetu 
predsjednika Općinskog vijeća gdina. Vidaka, prenosi njegove pozdrave, te navodi kako očekuje da će 
tijekom narednih mjeseci javiti se i profunkcionirati kroz sjednice Općinskog vijeća.  Poziva na pljesak 
za gdina.Vidaka.  
 
Nakon održanog pljeska, a budući su konzumirane svih 12 točaka dnevnog reda, potpredsjednik R. 
Terković zahvaljuje na pozornosti i zatvara 5. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. 
 
  

Dovršeno u 20
00

 sati.  
         
 
 
 
  Voditelj zapisnika:    
 
 
Orijana Načinović,v.r. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 
 
 

Roko Terković,v.r. 
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