
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN  
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
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KLASA: 021-05/19-01/7 
URBROJ: 2144/04-05-19-18 
Kršan, 11. studeni 2019. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 11. studeni 2019. godine u prostorijama 
Općinske vijećnice u Kršanu. 
 
Nazočni:  
- vijećnici: Roko Terković i Ivan Vozila – zamjenici predsjednika, te članovi: Boris Babić, Silvano Uravić, Slavko 

Rabar, Darko Androić, Andrej Lipnik, Šemso Mujić, Sanda Daus, Suzana Licul i Dragan Ljubičić, (Zdravko 
Vidak, Esad Huskić, odsutni) 

- Valdi Runko – Općinski načelnik, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – Pročelnica JUO, Roman Carić – Voditelj Odsjeka za općinsku 

samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, Rita Licul Ilijević - Voditeljica Odsjeka za financije i 
računovodstvo, Vilma Stankić - Voditeljica Odsjeka za urbanizam i graditeljstvo, Rosana Klarić - Viša 
referentica – poljoprivredni redar, Patricija Zanketić - Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte i 
Sean Šturbej – Viši referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika. 
 

- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr), Silvana Fable (Radio Labin), Tanja Škopac (La voce del 
popolo), Branko Biočić (Glas Istre), Kristian Stepčić Reisman (Labinština info). 

- gosti: 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 18:02 sati. 
 
 
Potpredsjednik vijeća koji na temelju članka 49. i 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan u odsutnosti 
Predsjednika vijeća, a uz njegovo ovlaštenje vodi sjednicu, pozdravlja sve prisutne, te moli za prozivku. Potom  
otvara 6. redovnu sjednicu. 
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 11 vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. Terković  konstatira da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
R. Terković predlaže da se brišu točke: 4. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Kršan za 2019. godinu iz razloga što se ta Odluka ne mijenja, te 10. Prijedlog Odluke o prodaji 
nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan iz razloga što nije dostavljeno mišljene iz Istarske županije. 
Predlaže usvajanje dnevnog reda, a da se točke pomaknu kako je navedeno. Članovi vijeća prihvaćaju Dnevni 
red. 
 
 
Ad.1.) Verificiranje zapisnika sa 5. Redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 
19.rujna . 2019. godine  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja na razmatranje zapisnik, uz ispravak štamparske greške rednog broja sjednice od 
6 u broj 5, na predloženi zapisnik nije bilo primjedbi, te se isti usvaja. Nakon stavljanja na razmatranje, na 
predloženi zapisnik nije bilo primjedbi, te se isti usvaja. 
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Ad.2.) Razmatranje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna OK za 2019. Godinu Projekcija 2020. I 
2021. godinu sa pripadajućim Programima: 
 
Ad.2.1.) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kršan za 2019. godinu 
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
 
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi  
  

II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.2.) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja infrastrukture na području Općine Kršan za 
2019. godine  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
B. Babić postavlja pitanje koliko je još novaca ostalo za potrošiti do kraja godine. 
V. Runko odgovara kako će u nekoj sljedećoj točki prikazati koliko je još ostalo. 
 
Budući da nije bilo više  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA INFRASTRUKTURE 
 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINE 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.3.) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih stambenih 
i ostalih objekata  
 
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 
 

II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA  
POSLOVNIH STAMBENIH I OSTALIH OBJEKATA 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.4.) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području 
Općine Kršan za 2019. godinu  
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

III. IZMJENA I DOPUNA 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. 
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Ad.2.5.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 
2019. godine 
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
B.Babić postavlja pitanje tko je udruga Kreativna Akademija  
V. Runko odgovara kako je to udruga sa urednom dokumentacijom koja spada pod kulturu.  
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 
2019. GODINE 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.6.) Program Prijedlog I. izmjena i dopuna javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 
2019. godinu  
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 
I. IZMJENA I DOPUNA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.7.) Program Prijedlog i dopuna Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2019. godinu  
 
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 

 
PRIJEDLOG I DOPUNA PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.8.) Program Prijedlog I. Izmjena i dopuna mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih 
potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2019. godine  
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku,  nakon čega R.Terković otvara raspravu. 
 
R. Terković napominje kako na kraju Programa treba pisati potpredsjednik vijeća umjesto predsjednik.   
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

I. IZMJENA I DOPUNA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNE BOLESTI I JAVNIH POTREBA 
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINE 

 
u tekstu kako je predloženo, uz predloženu izmjenu,  a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.9.) Prijedlog II. Izmjena Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine 
Kršan za 2019. godinu  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
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Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

II. IZMJENA PROGRAMA ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG 
 ODGOJA OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.10.) Prijedlog II. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta i korištenje sredstava ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2019. godine  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

II. IZMJENA PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU 
NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENA OD ZAKUPA, 

PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA 
KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA 

PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINE 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.3.) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2019. Godinu i Projekcija za 2020. I 
2021. godinu  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU I PROEKCIJA ZA 2020. I 2021. 
GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
R. Terković predlaže pauzu u 18:36 sati. 
 
Sjednica se nastavlja u 18:47 sati. 
 
 
Ad.4.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa- investicije Općine 
Kršan za 2019. Godinu u Projekcije za 2020. I 2021. Godinu  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA- INVESTICIJE 
OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU U PROEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.5.) Prijedlog I. izmjena Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine 
Kršan u 2019. godini.  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 
 

I. IZMJENA ODLUKE O KORIŠTENJU DIJELA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU 
OPĆINE KRŠAN U 2019. GODINI. 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.6.) Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata i sukcesivnom pokriću planiranog 
manjka iz prethodnog razdoblja u Proračun Općine Kršan  
 
V. Runko ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I SUKCESIVNOM POKRIĆU PLANIRANOG 
MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA U PRORAČUN OPĆINE KRŠAN 

 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
 
Ad.7.) Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda na području Općine Kršan  
 
V.Runko ukratko obrazlaže točku, te ujedno predlaže da članovi povjerenstva budu: Rosana Klarić, Patrik 
Kontuš, Robi Fable, Aurelio Jadreško i Ljubomir Buršić. 
 
Potom R.Terković otvara raspravu. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi 

 
RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH 

NEPOGODA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN 
 
te isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.8.) Prijedlog Zaključka o primjeni Plana djelovanja u području raznih nepogoda Općine Kršan od 28. 
ožujka  2019. godine za 2020. godinu  
 
B. Rogić ukratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu.  
 
V. Runko iznosi kako značajnih potreba za takvim intervencijama nije bilo ali da ne dijeli optimizam vezano za 
neka naselja u kojima se dešavaju poremećaji uslijed vremenskih okolnosti. Smatra da će se na nekim 
mjestima morati hitno intervenirat. 
 
Budući da nije bilo  pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA jednoglasno donosi  
 
ZAKLJUČAK O PRIMJENI PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU RAZNIH NEPOGODA OPĆINE KRŠAN OD 

28. OŽUJKA  2019. GODINE ZA 2020. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.9.) Razno  
 
V Runko se nadovezuje na točku  Ad.7.) Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Kršan prijedlogom da predsjednik bude Rosana Klarić, a 
potpredsjednik Patrik Kontuš. Te da se isto Rješenje dopuni u toč. 7. 
Prijedlog je jednoglasno podržan od strane vijećnika. 
 
D. Ljubičić postavlja pitanje što je sa nabavkom kolica za groblja.  
V. Runko upoznaje kako je to na stolu, no kako se nije ništa značajnije pokrenulo po tom pitanju, ali zasigurno 
će se nabavit u skorije vrijeme, a odlučit će se shodno proračunskim sredstvima. 
 
S. Rabar pita dali se može nešto napraviti po pitanju donacije za svlačionice ambulante u Potpićnu. 
V. Runko iznosi da je najjednostavnije da se dostavi troškovnik, te da im se po istom donira 50.000,00 kuna, a 
s obzirom da sve ostaje na službama Općine Kršan koje nisu dostatne da ostvare cijeli ovaj program 
proračuna. Može se angažirati arhitekt ili projektant da vidi koje su potrebe i da to poslože u okviru postojećeg 
objekta, da ne dolazi do gužve u čekaonicama i da to bude funkcionalno.  Koliko bi to moglo iznositi, taj sustav 
koji namiruje njihove troškove, ne zna reći. S obzirom na obveze po proračunu pojašnjava kako je teško 
rješavati još dodatne projekte.  
S. Uravić predlaže da se krene od Istarskih domova zdravlja sa zahtjevom doktora prema Općini Kršan. 
Nekakav hodogram  aktivnosti bi trebao ići u tom smjeru: Istarski domovi zdravlja, ambulanta u Potpićnu i onda 
lokalna zajednica. Pitanje je da li bi dobrovoljno prihvatili da mi idemo u samostalno u to.  
S Rabar pita dali je uopće netko došao kod načelnika  pitati za tu problematiku, na što mu načelnik odgovara 
da nije. 
 
Š. Mujić postavlja pitanje što je sa čekaonicom u Potpićnu prema Pazinu, dali će se postaviti na mjesto bivšeg 
kioska. 
V. Stankić odgovara kako je nemoguće staviti na mjesto bivšeg Tiska, te da će se morati na terenu utvrdit gdje 
točno žele stanicu, naravno uz suglasnost Hrvatskih cesta. Obilježen je izlaz na cestu, što znači da bi se 
moralo prelazit preko tog prijelaza da bi se došlo do autobusa. 
V.Runko predlaže da se skupe zainteresirani i neka se pozovu komunalnog redara  da bi se odredila točna 
lokacija, naravno poštujući uvjete Hrvatskih cesta. 
 
B. Babić  postavlja pitanje u kojem je stadiju put kod gospodina Zdravka Novakovića, odnosno rješavanje 
problematike terena. 
V. Runko odgovara da s obzirom na njegov način komunikacije koji prezali granice pristojnosti, predmet je kod 
odvjetnika koji zastupa Općinu Kršan, bit će obaviješten da određenog datuma dođe na isto mjesto i isto 
vrijeme skupa s predstavnikom suda, predstavnikom MUP-a i izvođačem,  i da se to učini obzirom da postoji 
sudska odluka. 
 
Š. Mujić postavlja pitanje u svezi parkirališta odnosno problematika parkiranja uz cestu, do živice pokraj 
ambulante u Potpićnu. 
V. Stankić odgovara kako će se ograda skratiti, ali da se ne može u potpunosti maknuti jer bi svi sa parkirališta 
direktno odlazili na cestu, a kako nažalost ne mogu svi parkirati ispred ambulante.  
S. Uravić je mišljenja kako su najveća problematika parkiranja ljudi. Konkretno, ispred bivšeg mjesnog ureda 
može slobodno stati dvadesetak auta, dok ispred ambulante stane tridesetak auta, a može se parkirati i ispred 
bivšeg Agroprometa, ali ljudi parkiraju na cesti jer im je teško napraviti dvadeset koraka.  
 
 
Pitanja više nije bilo, pa Potpredsjednik  vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 19:20 sati. 
 
 

  Voditelj zapisnika      Potpredsjednik Općinskog vijeća  
 

               Sean Šturbej, v.r.                                         Roko Terković, v.r.       
 
 
 


