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Kršan, 18. prosinca 2019.
ZAPISNIK
sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 18. 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, Andrej Lipnik, Šemso Mujić, Esad Huskić, Suzana Licul i Dragan Ljubičić,
- 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 i Sean Šturbej – Viši referent za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja
zapisnika,
- od strane tiska: Katarina Šoštarić (5portal.hr) i Silvana Fable (Radio Labin), Dezi Paliska (Radio Labin)
Branko Biočić (Glasi Istre)
- 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.
Prije početka sjednice članovima Vijeća je podijeljen sljedeći materija:
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine
Kršan za 2020. godinu.
Započeto u 17:04 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 9. redovnu sjednicu.
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 10 vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. Terković konstatira da se
mogu donositi pravovaljane odluke.
Ad.1.) Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže točku, a naglašava kako bi se zabrana odnosila na vrijeme od 01. srpnja do 01.
rujna 2020. godine.
R. Terković otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10
glasova ZA jednoglasno donosi
ODLUKE O ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.

Ad.2.) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan
V. Runko ukratko obrazlaže točku
G. Fable iznosi kako se dogodila se greška prilikom prepiske pa navodi kako su dvije katastarske čestice u k.o.
Kršan, a treća nije k.o. Kršan, nego u k.o. Plomin, treća i četvrta su k.o. Plomin, no kako su prijedlogu
navedene sve informacije o nekretninama.
R. Terković otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se s 10
glasova ZA jednoglasno donosi
ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.

Ad.3.) Razno
B. Babić postavlja upit vezano uz asfaltiranje puta kod obitelji Cvijanović, odnosno kad će se vratit u postojeće
stanje nakon prekopa za struju. Pita i vezano uz problematiku parkinga kod obitelji Plavčić blizu Vidikovca.
V. Runko odgovara kako mu taj zahtjev nije poznat, te neka se slobodno obrate upravi uz fotografirani i pisani
zahtjev, pa će se zauzet za rješavanje istog.
Što se tiče problematike parkinga, on ima neki pristupni put kao privremeno rješenje, no taj put je sigurno u
derutnom stanju, vjerojatno su njegovi i susjedovi građevinski radovi premašili 30% izgrađenosti, pa je došlo do
prekida određene prometne komunikacije. U jednom od paketa će se biti i sređivanje tog puta uz izgradnju
prilazne ceste za Načinoviće.
A. Lipnik postavlja pitanje da li se zna kad će biti podjela vezova za čamce u Plomin Luci.
V. Runko odgovara kako je dogovoreno s komunalnim redarom, 127 vezova će se podijeliti tijekom narednih
mjesec dana. Znaju se dužine, širine i pozicije, te porezni obveznici s područja Općine Kršan. Zna se tko je sve
bio do 2016. godine prijavljen u Lučkoj upravi Rabac. Ostalih 25 vezova čekat će pravilnik za čiju izradu je
zadužen gospodin Roman Carić. Postoji 150 neriješenih zahtjeva podnosioca s područja Općine Kršan plus još
50 iz okolnih općina i stranaca. Sve to odredit će ovo Vijeće kroz pravilnik.
E. Huskić postavlja pitanje gdje je zapelo vezano za izgradnju dječjeg igrališta u Potpićnu.
V. Runko odgovara kako je prvi put zapelo na visini osiguranih sredstava, ponovio se je natječaj. Na taj natječaj
su se javila tri izvođača, ugovoren je iznos sa najpovoljnijim izvođačem, to je izvođač iz Labina pod nazivom
Moles d.o.o. koji zadovoljava sve elemente natječaja, a sutra počinje iskolčenje, prijava radova i ponedjeljak se
kreće sa početkom radova, rok je 3 mjeseca.
Š. Mujić postavlja pitanje u vezi industrijske ulice u Potpićnu i njezine odvodnje, zbog problematike poplave
ulice kod većih količina kiše.
D. Androić dolazi na sjednicu u 17:16 sati.
V. Runko odgovara kako je troškovnik vezano uz odvodnju u Potpićnu u pripremi, te se nakon toga ide s
natječajem.
B. Rogić obrazlaže kako je na sjednici Istarske županije između ostalog bila i točka dnevnog reda bila: plan
ŽUC-a, te je ravnatelj upoznao da su osigurana i planirana sredstva na moj upit, za sada 2 miliona kuna za
sanaciju ceste Kršan prema Boljevići. Započelo bi se s radovima u drugoj polovici iduće godine, a ŽUC smatra
da će se do tog datuma osigurati još sredstava. Cesta će se raditi u dvije faze 1,1 km + 1,1 km, a neka okvirna
cijena je skoro 9 miliona kuna. Na moj i načelnikov upit vezan uz visinu cijene radova odgovor je bio kako je to
potpuna rekonstrukcija stoga je ta cijena veća nego da je samo sloj novog asfalta. Također na postavljeno
pitanje o nastavku rekonstrukcije Vozilići – Kožljak - Šušnjevica, odgovor je bio kako se za 2020. godinu ne
planiraju sredstva osim tekućeg održavanja. U slučaju da se to ne ostvari, pokrenut ćemo postupak prema
ravnatelju.
E. Huskić iznosi kako je Općina Pićan imala sjednicu na kojoj se prilikom donošenja proračuna spominjao
balon dvorani u Potpićnu. Inicijativa je od strane gđe. Slivar koja je iznijela da su oni spremni nešto učiniti, ali
da je to sve na Općini Kršan, pa pita zašto ta balon dvorana tu više ne spominje.
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V. Runko odgovara kako je što se tiče balona to rashodovan balon star 10 godina. Općinu bi to koštao oko 1
milion kuna. Balon ne odgovara temeljnim zahtjevima zajednice, odnosno može se koristiti za malo dječje
igralište i za predškolski odgoj. Po dobivanju građevinske dozvole zatražit će susret sa načelnikom općine
Pićan i predsjednikom vijeća, a naknadno će zatražit prijem i točku na vijeću općine Pićan, gdje bi iznio svoje
obrazloženje, stav i činjenice da je ta dvorana zajednička. Zatražit će se potpora od Istarske županije i od
ministarstva.
E. Huskić navodi kako se županija nikad nije očitovala ni pomogla za dvoranu u Potpićnu.
V. Runko iznosi kako je Istarska županija sudjelovala u obnovi škole u Šušnjevici, bila je tu i značajna potpora
ministarstva vanjskih poslova Rumunjske, pa vjeruje da neće ostati ni sad imuni na naše zahtjeve.
Pitanja nije bilo pa Potpredsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 17:25 sati.

Potpredsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika
Sean Šturbej, v.r.

Roko Terković, v.r.
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