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Kršan, 9. prosinca 2019. 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 9. prosinca  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, Esad Huskić, Suzana Licul i Dragan 
Ljubičić. 

- Općinski načelnik: Valdi Runko  
- 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, graditeljstvo Rosana Klarić- Viša 
referentica, poljoprivredni redar i Sean Šturbej – Viši referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja 
zapisnika,  

- od strane tiska: Branko Biočić (Glas Istre), Robert Selan (Labinština info)  Katarina Šoštarić (5portal.hr), 
Silvana Fable (Radio Labin),  

- prisutni gosti: Boris Rogić (vijećnik Skupštine Istarske županije.)  
- Prisutna javnost: Marina Honović, Bojan Zustović i Esad Čolić  

 
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj 
zapisnik. 
 
Prije početka sjednice članovima Vijeća podijeljeni su sljedeći materijali: 

- Prijedlog Sporazuma o suradnji i reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izgradnje prilazne cste 
naselju Načinovići i obnove raskrižja nerazvrstane ceste i državne ceste DC66 

- Zapisnik sa sastanka Odbora za financije Općine Kršan. 
 
Započeto u 18:00 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 8. redovnu sjednicu. 
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 12 vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. Terković  konstatira da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
Prije početka R Terković napominje da budući se radi o konačnom proračunu za 2020. godinu dozvoljava se 
svakom vijećniku koji želi obrazlagat 10 plus 5 minuta.  
R. Terković konstatira da nije pristigao niti jedan amandman do petka u 12:00 sati.  
 
Ad.2.) Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba Općine Kršan za 2020. Godinu. 
 
V. Runko ukratko obrazlaže programe po točkama. 
R. Terković otvara raspravu. 
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E. Huskić ukratko ukazuje na problematiku redoslijeda ulaganja u objekte: boćalište Kršan, škola Lazarići, 
Lučka kapetanija i zgrada Matičnog ureda. 
V. Runko odgovara kako se prioriteti utvrđuju i sa općinskom upravom, odnosno problematike se rješavaju po 
prioritetu, npr. problematika urušavanja potpornog zida kod obitelji Brenčić, Vozile i ostalih, a zbog opasnosti 
urušavanja naselja.  
E. Huskić iskazuje nezadovoljstvo i zbog redoslijeda trošenja proračuna. Predstavlja E. Čolića i njegove 
funkcije koje obavlja i način na koji funkcioniraju izbori i djelovanje vijeća bošnjačke nacionalne manjine, smatra 
kako se premalo odvaja za nacionalne manjine, a napominje i kako manjine nemaju svoj prostor. Navodi kako 
imamo dvoje ljudi izabranih temeljem ustavnog zakona, a to su  gdin. Šemso Mujić i gdin. Esad Čolić, a gdin. 
Šemso Mujić je taj koji je predstavnik bošnjaka u Općini Kršan. Spominje nedostatak prostorija za KUD Ljiljane, 
a upoznaje i kako se mladi Potpićna ne brinu o prostorijama udruge.  
Š. Mujić navodi kako on nije predstavnik bošnjaka nego kolega E. Huskić i kako mu nitko nije rekao ni hvala 
nakon što je u prošlom proračunu podigao donaciju za 5.000,00 kuna.   
V. Runko napominje da se ne sjeća da je itko izbačen iz prostora. Što se tiče dodjele financijskih sredstava, za 
to postoji komisija za dodjelu sredstava, dakle prepušta posao komisiji, a odluka je u konačnosti njegova.  
 
B. Babić postavlja pitanje na što se odnosi stavka Dom umirovljenika i od čega će se financirati sanacija 
Kaštela Kožljak.  
V. Runko upoznaje da se ide po građevinsku dozvolu i onda će se na vijeću raspraviti način upravljanja. Za 
financiranje Kožljaka će se potegnuti sredstva Adris grupe, potpore Ministarstva Kulture, te općinskog 
proračuna. 
 
B. Babić uz ispriku odlazi sa sjednice u 18:30 sati.  
 
Nakon rasprave prelazi se na glasovanje po programima.  
 
Ad.2.1.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2020. godinu  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 
glasom donosi  
 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.2.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 
2020. godinu 
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 
glasom donosi 
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.3.) Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine 
Kršan za 2020. godinu 
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 
glasom donosi 
  

PROGRAM IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA 
 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.2.4.) Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2020. Godinu 
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 
glasom donosi 
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PROGRAM PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.5.) Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2020. godinu  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA  jednoglasno donosi  
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.6.) Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2020. godinu  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA  jednoglasno donosi 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.7.) Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2020. godinu  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA  jednoglasno donosi 

 
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.8.) Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite 
Općine Kršan za 2020. godinu 
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA  jednoglasno donosi 
 
PROGRAM MJERE ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI I JAVNIH POTREBA ZDRAVSTVENE 

ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.9.) Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2020. godinu  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA  jednoglasno donosi 
 

PROGRAM ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA  
OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.2.10.) Program 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 RH na 
području Općine Kršan za 2020. Godinu  
 
Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 glasova ZA  jednoglasno donosi 
 

PROGRAM 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 RH NA PODRUČJU  

OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.3.) Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2020. 
godinu.  
 
V. Runko  u kratko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
Š. Mujić ukazuje na problematiku proračuna vezano za sport i dotacija koja su vezana za Nogometni klub 
Poptićan Učka.  
V. Runko odgovara kako se puno odvaja za nogometni klub Poptićan i kako je 300.000,00 kuna i previše za 
klub.  
E. Huskić ukratko iznosi kako je problematika kluba nastala sa prošlom upravom kluba.  
V. Runko upoznaje kako klub košta ovu zajednicu 550.000,00 kuna, što smatra da je previše. 
S. Uravić navodi kako su u vrijeme prošle uprave računovodstveni izvještaji bili transparentni i čisti, a tko je 
koga koliko plaćao u to ne ulazi.  
 
Nakon rasprave, uglavnom vezane uz poslovanje nogometnog kluba, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi  
 

PRORAČUN OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2020. GODINU. 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad.4.) Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna za 2020. godinu. 
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA  jednoglasno donosi 
 

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU. 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
 
Ad.5.) Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa- investicije Općine Kršan 
za 2020. I projekcije za 2021. i 2022. godinu.  
 
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 
glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi 
 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA- INVESTICIJE  
OPĆINE KRŠAN ZA 2020. I PROEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU. 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Predsjednik vijeća predlaže pauzu u 18:56 sati. 
 
Sjednica se nastavlja u 19:05 sati. 
 
Ad.6.) Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan kod Erste Bank d.d.  
 
V. Runko obrazlaže točku, nakon čega R. Terković otvara raspravu. 
 
S. Rabar ukazuje na problematiku većih cijena radova na projektima nego su planirana, te što se na kraju 
potroši više novaca nego što je planirano kreditom. 
V. Runko navodi kako su svi poslovi unutar predviđenih troškova, osim nepredviđenih hitnih intervencija na koje 
se ne može utjecati.  Ako je vrijeme pripreme dovoljno dugo i dovoljno stručno svaki projekt će izvest na pravi 
način.  
S. Rabar navodi kako ugovoren posao ne prati iznose koji su ugovoreni uz neka obrazloženja, pa da se ne bi to 
dogodilo i ovdje.  
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 
glasova ZA i 3 SUZDRŽANIM glasom donosi 
 

ODLUKA O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU OPĆINE KRŠAN KOD ERSTE BANK D.D. 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad.7.) Nacrt Prijedloga Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za 2020. godinu.  
 
V. Runko obrazlaže točku. 
 
S. Uravić navodi kako je zakonska regulativa da se donese Odluka ove godine. Iznosi da je teško pomirit obje 
strane, no mišljenja je da se barem u ljetnim mjesecima ne bi trebalo raditi s teškim strojevima. 
V. Runko predlaže da se stavi točku na javno savjetovanje te da se Odluka donese na sljedećem vijeću.  
 
Budući da nije bilo više pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 11 
glasova ZA  jednoglasno donosi.  
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Nacrt prijedloga Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za 2020. Godinu upućuje se na 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 8 (osam) dana. 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se posebni objavljivati u Službenom glasilu 

Općine Kršan 
 
 
Ad.8.) Razno  
 
R Terković  u kratkim crtama daje osvrt na rad Općinskog vijeća i rad Općinskog načelnika i uprave.  
Navodi kako je veliki dobitak općine što vlast i opozicija djeluju složno. Kao greške načelnika navodi 
Vodospremu Plomin i Dom Kulture Kršan koji su pred završetkom, a stavljeni su na čekanje. U ovom proračunu 
se da iščitati da smo čvrsto stali na noge, a daje stari savjet načelniku: „štedi se kad se ima“. Daje primjedbu 
što Općina Kršan u zadnjih 10 godina nije povukla ni kune iz EU fondova, osim za kulturu, a kao razlog uvijek 
se navodi koeficijent razvijenosti 7. Pita se zašto su sve starine sufinancirane iz EU fondova, a kulturni dom 
Kršan nije. Mišljenja je da je čovjek na prvom mjestu, voda, struja i urbanizacija. Navodi pozitivne postupke 
Načelnika, te prijedloge za daljnje postupanje velikih perspektivnih projekata. Na kraju se zahvaljuje svim 
medijima na obavještavanju i općinskim službama na radu, te svim vijećnicima i vijećnicama, te želi svima 
blagoslovljene i sretne blagdane.  
 
Pitanja više nije bilo pa Potpredsjednik  vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 19:42 sati. 
 
 

  Voditelj zapisnika      Potpredsjednik Općinskog vijeća  
 

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


