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ZAPISNIK
sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 25. lipnja 2020. godine, u
prostorijama društva TE Plomin d.o.o. u Plomin Luci (iznad bivšeg restorana)
Sjednici su nazočni:
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Roko Terković i Ivan Vozila – potpredsjednici, te članovi: Boris
Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Esad Huskić, Sanda Daus, Suzana Licul, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić,
Darko Androić i Slavko Rabar. Odsutan: Zdravko Vidak – predsjednik,
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko,
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku
samoupravu, upravu, opće i pravne poslove i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika,
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) i Robi Selan (Labinština
info),
- ostali nazočni – Boris Rogić – član Skupšine Istarske županije i Sandra Višković Marković - predstavnica tvrtke
1. Maj Labin d.o.o. Labin.
Napomena: Temeljem čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski će se zapis
pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik, te akte sa današnje sjednice.
Sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održava se temeljem Odluke o obaveznom poštivanju
preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Istarske županije, te poštujući mjere
fizičke udaljenosti i higijeni prostora i ljudi.
Prije početka održavanja sjednice vijećnicama/cima je podijeljen tiskani materijal za 5. točku dnevnog
reda – preslika Zaključka općinskog načelnika o podnošenju Izvješća o svom radu za razdoblje srpanj – prosinac
2019. godine, koji čini sastavni dio materijala uz Poziv za današnju sjednicu.
Započeto u 17
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sati.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 2. vanrednu 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.
Nadalje navodi da se vanredna sjednica saziva zbog zakonskih rokova.
Moli utvrđivanje kvoruma.
Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma.
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, potpredsjednik R. Terković navodi da sjednici prisustvuje 12
vijećnika, te mogu pravovaljano donositi odluke.
Potpredsjednik Općinskog vijeća R. Terković predlaže usvajanje Dnevnog reda, od točke 1 do 8. točke, te daje
mogućnost za podnošenje primjedbi. Obzirom nema primjedbi na predloženi Dnevni red potpredsjednik R.
Terković navodi da mogu donositi pravovaljane odluke, te prelazi na obradu dnevnog reda, odnosno na točku 1.
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U dvoranu ulazi gdin. Branko Biočić, predstavnik medija „Glas Istre“ u 17
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sati.

Ad 1.) Razmatranje Izvješća društva 1. Maj d.o.o. Labin o radu davatelja javne usluge za 2019. godinu
Potpredsjednik R. Terković najavljuje točku, te poziva predstavnicu društva 1. Maj Labin d.o.o. gđu. Sandru
Višković Marković da podnese izvješće.
Sandra Višković Marković, predstavnica društva 1. Maj Labin d.o.o. pozdravlja nazočne te podnosi Izvješće za
2019. godinu, tijekom kojeg u dvoranu ulazi Rita Licul Ilijević – voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo.
Sandra Višković Marković izdvaja da je 2019. godinu obilježio projekt „Zelene navike“, upoznaje sa pokazateljima
gospodarenja otpadom te broju korisnika sa područja Općine Kršan. Informira o povećanju voznog parka sa dva
manja vozila, a kao značajno navodi postavljanje reciklažnih dvorišta za područja Općine Kršan i Pićan, koje je
bilo predviđeno za početak ove godine. Dodaje da se sa postavljanjem kasni radi pandemije COVID19. Nadalje
upoznaje o nabavci posuda za prikupljanje selektivnog otpada na kućnom pragu, da se radi o značajnom
postavljanju posuda. Obrazloženje točke zaključuje navodeći da će na eventualna pitanja dati dodatno
pojašnjenje.
Potpredsjednik Roko Terković zahvaljuje na podnošenju Izvješća, te otvara raspravu.
Nastavno na podnošenje Izvješća vijećnik Š. Mujić, navodeći povećanje voznog fonda, podsjeća da se ranije
odvoz smeća za naselje Potpićan obavljalo 2 puta sedmično u ljetnom periodu, a sada je to jednom sedmično, da
građani pored punih kontejnera smeće odlože pored njih, a koje nakon pražnjenja kanti i odvoza otpada
zaposlenici komunalnog društva ostave otpad na istom mjestu.
Glede cijene odvoza otpada po broju članova domaćinstva navodi da su dva puta povećane u proteklih godinu
dana.
Sandra Višković Marković pojašnjava da povećanja cijene nema, upoznaje da cijenu iz računa definira visina
varijabilnog dijela koja se mijenja ovisno o broju pražnjenja posude tijekom mjesec dana.
Š. Mujić upućuje da se poveća broj tjednog odvoza otpada, barem u ljetnom periodu, na koje S.V.Marković
upoznaje da je Odlukom Jedinica lokalne samouprave definiran broj odvoza komunalnog otpada, da je minimalni
broj odvoza miješanog komunalnog otpada jednom tjedno, a da drugačijom definicijom broja odvoza odnosno
povećanjem broja dolazi do povećane naplate.
Nadovezujući se na prethodnu raspravu načelnik V.Runko navodi da sukus broja odvoza su financije, da se može
naložiti veći broj odvoza ali da time raste i trošak ukupne cijene odvoza. Nadalje navodi da će postavljanje
dodatnih otoka u svrhu odvajanja otpada rezultirati smanjenjem potrebe za odvozom miješanog komunalnog
otpada.
Prijavljenih za raspravu više nema, potpredsjednik R. Terković zatvara raspravu, te Izvješće društva 1. Maj d.o.o.
Labin daje na usvajanje glasovanjem.
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge
na području Općine Kršan za 2019. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Općine Kršan
za 2019. godinu, koje podnosi davatelj javne usluge 1. MAJ d.o.o. Labin.
II.
Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Općine Kršan za 2019. godinu čini sastavni dio ovog
Zaključka.
III.
Društvo 1. MAJ d.o.o. Labin dužno je Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Općine Kršan
za 2019. godinu dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
IV.
Ovaj Zaključak objavljuje se „Službenom glasilu Općine Kršan“ a stupa na snagu osmog dana od dana
objave.
Potpredsjednik R. Terković zahvaljuje na izlaganju gđi. S.V.Marković, koja se također zahvaljuje te
napušta dvoranu.
Ad 2.) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2019. godine
Načelnik ukratko obrazlaže točku, nakon čega potpredsjednik R. Terković otvara raspravu.
Za raspravu nema prijavljenih, potpredsjednik je zatvara, te Godišnje izvješće po ovoj točci daje na usvajanje.
Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE
u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice
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Ad 3.) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 2019. godinu
Načelnik podnosi Izvješće po točci. Potom potpredsjednik R. Terković otvara raspravu.
Obzirom tijekom rasprave nema prijavljenih potpredsjednik R. Terković ju zatvara, te Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 2019. godinu daje na glasovanje.
Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Kršan za 2019. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Kršan za 2019. godinu, koje podnosi Općinski načelnik.
II.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2019.
godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. ovog Zaključka objavljuje se „Službenom glasilu Općine Kršan“, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Ad 4.) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kršan
za 2019 godinu
Načelnik obrazlaže Izvješće po točci. Potom potpredsjednik R. Terković otvara raspravu.
Tijekom rasprave nema prijavljenih, potpredsjednik R. Terković zatvara raspravu, te Izvješće po ovoj točci daje na
usvajanje glasovanjem.
Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kršan za 2019. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2019. godinu, koje podnosi Općinski načelnik.
II.
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Kršan za 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. ovog Zaključka objavljuje se „Službenom glasilu Općine Kršan“, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Ad 5.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
Nakon najave točke potpredsjednik R.Terković daje riječ obrazloženja načelniku.
Načelnik V. Runko ukratko upoznaje sa Izvješćem o svom radu za navedeno razdoblje, navodeći da je općinska
administracija zaista bila okupirana, angažirana i da baš nije bilo vremena za stanku.
Potpredsjednik R. Terković otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa je zatvara.
R. Carić upućuje da se o Izvješću po ovoj točci ne glasuje, već se prima na znanje.
Potpredsjednik Općinskog vijeća R. Terković prelazi na narednu točku.
Ad 6.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja nekretninama
Općine Kršan za 2019. godinu
Potpredsjednik R.Terković, nakon najave točke, načelniku daje riječ obrazloženja.
Načelnik V. Runko ukratko obrazlaže točku, upoznaje da postoji interes za stjecanje vlasništva nad nekretninama
pa je uvjerenja da će se kroz tekuću godinu osigurati stabilnost proračuna, te barem djelomično nadomjestit
neproizvodnju od strane Termoelektrane Plomin.
R. Terković zahvaljuje na izvješću, te otvara raspravu.
Budući nema pitanja, raspravu zatvara, te prijedlog po točci daje na glasovanje.
Temeljem izglasavanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana
upravljanja nekretninama Općine Kršan za 2019. godinu
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Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja nekretninama
Općine Kršan za 2019. godinu.
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana
sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.
upravljanja nekretninama Općine Kršan za 2019. godinu čini

Članak 3.
Ovaj Zaključak i Izvješće objavljuje se «Službenom glasilu Općine Kršan» a stupa na snagu osmi dan od
dana objave.
Ad 7.) Prijedlog zaključka o odobravanju izvođenja građevinskih radova u naselju Potpićan tijekom ljetnih
mjeseci
Potpredsjednik R. Terković najavljuje točku, te za podnošenje Izvješća po točci poziva načelnika Valdija Runka.
Načelnik upoznaje sa problematikom izvođenja ugovorenih radova na odvodnji oborinskih voda u naselju
Potpićan. Slijedom donesene Odluke o izvođenju radova tijekom ljetnih mjeseci tj. turističke sezone odnosno
zabrane izvođenja radova, navodi da je potrebno radove društva DE CONTE izuzeti od zabrane izvođenja, tj.
treba se donijeti zaključak da se narečeni radovi mogu izvoditi tijekom ljetnih mjeseci.
R. Terković otvara raspravu.
Š. Mujić pita o radovima odvodnje na koje se to točno radove odnosi na koje načelnik upoznaje da se radi o
radovima u Industrijskoj ulici.
Š. Mujić navodi da su se u toj ulici radovi izvodili pred dvije godine, a da se prilikom obilnijih padalina oborinske
vode i dalje slijevaju niz ulicu, da veći kapacitet oborinskih voda šahtovi ne primaju. Upućuje da se ne desi da se
po završetku radova oborinske vode i nadalje slijevaju niz cestu.
Načelnik upoznaje da se pred dvije godine izvodila I. faza radova održavanja odvodnje oborinskih voda a da bi se
ovim radovima završilo sa sanacijom kroz čitavu Industrijsku ulicu. Uvjerenja je da je projektant imao saznanja o
stanju te isto uzeo u obzir, ali da se i gdinu. Smajloviću, kroz usmenu komunikaciju, dalo naputak da osim
čišćenja naselja Potpićan, povremeno kontrolira upojne bunare i šahtove koji su zasigurno začepljeni.
Nema više prijavljenih tijekom rasprave pa je R. Terković zatvara, te daje na glasovanje predloženi Zaključak po
točci.
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi
ZAKLJUČAK
Općinskom vijeću Općine Kršan upućuje se na razmatranje i usvajanje Zaključak o odobravanju
izvođenja radova izvođaču radova – društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2, tijekom ljetnih mjeseci, u periodu
od 01. srpnja 2020. godine do zaključno 17. kolovoza 2020. godine u svrhu izvođenja radova na objektu/
građevini - Održavanju odvodnje oborinskih voda u naselju Potpićan, na području Općine Kršan.
Ad 8.) Informacija o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu
R.Terković najavljuje točku te za podnošenje Informacije daje riječ načelniku.
V. Runko upoznaje o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu, koje se
stavke smanjuju te koje povećavaju. Nadalje upoznaje o pripremi „rebalansa proračuna“ za ovu godinu, kojeg
najavljuje za 10-15 dana.
Načelnik podsjeća na upućivanje emaila vijećnicama/ima pred par dana, a radi se o prigovorima pri dodjeli veza u
Plomin Luci. Upoznaje da je dostavljeno 250-280 zahtjeva, sa učestalim pozivima i kontaktima zainteresiranih za
dodjelu veza. Nadalje upoznaje sa prioritetima uzetim u obzir prilikom dodjele veza, da se vodio popisom vlasnika
plovila iz 2016. g. registriranim pri Lučkoj upravi Rabac jer se tada započelo sa radovima, te iskoristio mogućnost
dodjele još 5-6 vezova. Također upoznaje o slučajevima preminulih stanovnika za koje ostavinske rasprave nisu
bile do tada provedene, ali su učinjene sada. Navodi da su u konačnosti vezovi dodijeljeni temeljem privremenih
Odluka, a slijedom dostavljenih prigovora i pojedinačno izrečenih predlaže da Općinsko vijeće iz formira tročlanu
ili peteročlanu Komisiju koja će sve razmotriti, uvesti dodatne uvjete, jer mjesta za svih 250 nema. Mišljenja je da
ima dosta elemenata za razmatranje, da ima potreba za gradnjom drugog dijela obale Boljunčice na neki novi,
primjereniji način gradnje, sa novim tehnologijama i znanjima, a i sa jednostavnošću izvedbe. Smatra da bi dio
toga možda u konačnosti trebao imati i financijski plus ili barem biti na nuli, te financijski održiv.
R. Terković zahvaljuje na Informacijama i otvara raspravu.
S. Rabar navodi da se pred 4 godina krenulo sa izgradnjom Priveza, više puta razgovaralo o načinu i pripremi
kako bi se vlasnici plovila mogli slobodno vezati. Postavlja pitanje o uporabnoj dozvoli, nakon koje bi se moglo
razmotriti raspodjela vezova. Navodi da se problem pojavio davanjem vezova na korištenje, za problem navodi
veličine barki, te da treba razmotriti koliko je prostora pojedinog veza. Navodi da se većina vlasnika plovila
privezalo ilegalno, što je i sam učinio. Mišljenja je da su plovila raspoređena neadekvatno, te da nije zadovoljan
sa rasporedom.
Načelnik upoznaje da je 2016. godine na popisu bilo 65 malih barki, a sada su polovica istih promijenila barku od
4 metra na 8 metara, da je postupak dobivanja uporabne dozvole u tijeku pa su svi stoga dobili privremena
rješenja. Predlaže formiranje Komisije od iskusnih članova koji već barke imaju, imaju takva iskustva, a koja će
sačiniti popis imaoca pravovaljanih dokumenata, da se stanje ustanovi, potpišu Ugovori i počne s plaćanjem.
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Nadovezujući se na temu podjele vezova vijećnik Š. Mujić pita što s onima koji dobiju vez, imaju već vez i
iznajmljuju ga stranim državljanima, te isto naplaćuju.
Načelnik odgovara navodeći uporabnu dozvolu, Odluku o komunalnom redu, Komunalni redar, kontrola,
videonadzor i prekršajna kazna. Navodi da za sve navedeno treba neko vrijeme i posao, ali da će se s time izaći
na kraj.
B. Babić postavlja pitanje zašto bi se sada formirala Komisija za podjelu vezova za njih 20-30, kada do podjele
120 vezova je nije bilo a određen je privremeni vez. Ne slaže se s time i ne bi bio član Komisije, navodi da o tome
nije uopće upućen, niti ga je tko komunicirao. Prenosi da su mu upućena pitanja građana da su na jednom
kućnom broju su odobrena dva veza, dok ga drugi nisu mogli dobiti.
Na pitanje o sadašnjem formiranju Komisije načelnik odgovara kako je predlaže, obzirom Općinsko vijeće nije
donijelo potpunu Odluku na njegov prijedlog. Navodi da ima 250-tak zahtjeva a 150 vezova, da se pri podjeli
vodio podacima i popisom iz 2016. godine, te došlo do podjele 110 privremenih vezova, a da je na Općinskom
vijeću njihovo revidiranje i daljnja podjela.
B. Babić replicira da se radi o krivom rasporedu barki obzirom na veličinu barki, te da treba rasporediti jednu veću
pa jednu manju barku, da je izdano 120 dozvola za vez, a moguće je samo 100 barki, na koje načelnik upoznaje
da su ljudi u međuvremenu od 2016. g. do danas pokupovali veće barke, da je današnje stanje znatno drugačije
od ranije. Nadalje B. Babić navodi da su neki ljudi ispunjavali kriterije a vez nisu dobili, dok drugi sa istim
kriterijima jesu, na koje načelnik ponavlja da se vodio kriterijem i stanjem popisa iz 2016. g., a kao drugo navodi
da je 5-6 vezova podijelio slobodno, ali također kao privremena rješenja.
Načelnik upućuje da znalci, ribari, gdin. Rabar, okupe ekipu i odrede kriterije, na koje vijećnik S. Rabar upoznaje
da se veća i manja barka nikada ne privezuju skupa, jer se to ne smije, te da se radi o privremenom rješenju pa
svi oni koji su sada privezani ne znači da će tamo i ostati.
E. Huskić se slaže s vijećnikom B. Babićem te navodi zašto se tek sada vijećnike „uvalilo“ u tu priču, ali da su
obrazložene već neke stvari. Navodi da se u RH može netko privezati ilegalno, ali da u Njemačkoj, Francuskoj ili
inoj zapadnoj demokraciji to ne bi prošlo. Za ilegalno privezivanje plovila navodi da se radi o moralnom činu
svakog pojedinca, da govori o načinu njegovog razmišljanja, a da svatko od njih ima pravo na te vezove.
Upoznaje da ne želi biti član navedene Komisije, da se u problematiku ne razumije, ali da ih ima koji se razumiju.
Podsjeća da u 3 prethodna mandata nikada nije bio predložen kao član ikoje Komisije, pa ni sada ne bi primio taj
„vrući kamen“. Navodi da ga takav način žalosti.
R. Terković navodi da se više vremena utrošilo na ovu točku nego na sve ostale.
B. Babić pita kada će biti donesena Odluka o konačnim vezovima, te je mišljenja da je treba donijeti čim prije, jer
nikome ne odgovara čekanje.
Načelnik navodi da je poznat slijed aktivnosti, da je vezan uz institucije Države, Ministarstva, županijski ured za
izdavanje uporabne dozvole, a na koje Općina ne može utjecati. Ukoliko ima problema rješavati će ih se u tijeku.
Navodi da Općina može raspisati natječaj za zapošljavanje Komunalnog redara i donijeti potrebne Odluke, koje
reguliraju problematiku, da je samo potrebno vrijeme stručnih osoba, vrijeme za provođenje savjetovanja sa
javnošću, te donošenje dobrih Odluka na Općinskom vijeću.
R. Terković zahvaljuje načelniku, te završava ovu točku i sjednicu Općinskog vijeća.
Dovršeno u 18

20

sati.

Potpredsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika:
Orijana Načinović, v.r.

Roko Terković, v.r.
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