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ZAPISNIK
sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 05. listopada 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, Suzana Licul, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar
(Nedostaju: vijećnik/ca Esad Huskić i Sanda Daus, te predsjednik Zdravko Vidak),
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko,
- djelatnice/k općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević – voditeljica Odsjeka za financije i
računovodstvo, Tamara Stojšić Cvečić – stručni referent u Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne
poslove, Patricia Zanketić – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte, 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 Kristian Stepčić
Raisman (Labinština info).
- ostali nazočni – Helena Dagostin i Elena Miletić Budanko, predstavnice TD Vodovod 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.
Započeto u 18

32

sati.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 4. 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.
Navodi da se sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održava 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.
Moli utvrđivanje kvoruma.
Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma.
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, potpredsjednik R. Terković navodi da sjednici prisustvuje 10
vijećnika, te mogu pravovaljano donositi odluke.
Potpredsjednik Općinskog vijeća R. Terković pita da li ima tko primjedbi na Dnevni red, od točke 1 do
točke 10. Primjedbi nema, potpredsjednik konstatira kako se smatra da je Dnevni red od točke 1 do točke 10
usvojen. Prelazi na obradu točki dnevnog reda, odnosno na točku 1.
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Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 27.
srpnja 2020. godine
Navodeći točku i zapisnik koji se prihvaća potpredsjednik R. Terković pita da li na isti ima primjedbi.
Primjedbi na zapisnik sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 27. srpnja 2020. godine
nema, pa potpredsjednik konstatira da je zapisnik usvojen.
Ad 2.) Godišnje Izvješće o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2019. godinu (izlagatelj
predstavnik TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin)
Potpredsjednik R. Terković najavljuje točku, te poziva predstavnicu TD Vodovod Labin d.o.o. gđu. Helenu
Dagostin da podnese izvješće.
Predstavnica TD Vodovod Labin gđa. Helena Dagostin pozdravlja nazočne, te podnosi Izvješće o poslovanju
Društva za 2019. godinu.
Potpredsjednik Općinskog vijeća R. Terković zahvaljuje na izlaganju, te otvara raspravu.
Pozivajući se na protekle sjednice Općinskog vijeća vijećnik Š. Mujić, navodeći kvarove i ispuštanje vode u
Potpićnu, na relaciji glavna cesta - samački hotel, upoznaje da nonstop cijevi pucaju, navodi da čisti svoje
vodove, da slavine nisu protočne jer su začepljene zemljom. Upoznaje da je svoj bojler ispirao, a u njemu je bilo
zemlje, mulja. Postavlja pitanje zar se ne može na navedenoj relaciji, od 100 metara cijevi, postaviti nove cijevi
vodovoda, pa iste ne bi pucale. Navodi da dostupnu vodu ne pije, već kupuje vodu za piće.
H. Dagostin navodi da može stanje provjeriti sa tehničkom službom, da je upućena da se radilo o kvaru, da su
radnici odlazili na teren, te se nada da će se stanje sanirati.
Š. Mujić dodaje da mu se slobodno mogu obratiti i pogledati stanje tekuće vode u kupatilu i stanje zaštropanosti
slavina, iz kojih teče prljava žuta voda. Navodi da za angažman vodoinstalatera mora račun i platiti.
Načelnik V. Runko upućuje na bržu komunikaciju preko emaila, sa njime ili pročelnicom, da se brže i promptno
reagira, te kako se nastoji biti čim više operativni.
Š. Mujić navodi da dok se nije osobno obratio u Komunalno poduzeće 1. Maj Labin radi računa i odvoza, iako je
problem iznesen na sjednici Vijeća, preko Općine nije bilo pomaka, a osobnom intervencijom su dostavljeni i drugi
kontejneri.
V. Runko navodi broj ukupno ispostavljenih računa, da se greška može desiti, nenamjerna, te se ista dade
ispraviti.
Pozivajući se na primopredaju cjevovoda u visini 2.400.000,00 kn, navodeći da je Općina Kršan iza Grada Labina
najveći suvlasnik TD Vodovod Labin, da se pred 10-tak godina predalo vodovod za Brestovu u visini 30 milijuna
kuna, vijećnik S. Uravić navodi da je nepoznato da li druge jedinice lokalne samouprave na labinštini imaju takvih
zahvata, te pita o vlasničkoj strukturi Društva, da se temeljni kapital Društva povećava, te upućuje da se prema
Općini Kršan napravi barem mali pomak u povećanju vlasništva TD. Navodi da su investicije Općine Kršan
ogromne spram drugih JLS labinštine, te navodi da ne zna koji je još stari grad bez vode kao Stari grad Kršan.
Pozivajući se na izrečeno od strane S. Uravića i ulaganja Općine Kršan, D. Ljubičić navodi da Vodovod Labin nije
u stanju napraviti dionicu vodovoda od Kožljaka do Čepića, na kojoj dionici cijevi pucaju, godinama se isti
cjevovod spominje i obećava izvršenje, ali se čeka da to Općina Kršan napravi.
H. Dagostin navodi da vlasnici odlučuju kamo će se ulagati, da mogu predložiti ulaganje, ali da Skupština i
Uprava moraju donijeti Odluku o ulaganju, a D. Ljubičić se nadovezuje da svaka suša, veća poplava uzrokuje
puknuća cijevi. Nadalje H. Dagostin upoznaje da je vrijeme pripreme Plana za 2021. g., kada se odlučuje kamo
će se novci utrošiti, da se za investicije treba odlučiti na nivou Uprave i Skupštine.
Temeljem upita S. Uravića pojašnjenje daje V. Runko, upoznajući o potpisivanju Sporazuma o vlasništvu Društva,
da su lokalne općine pristale na udjele, misleći da će udjeli biti preneseni na potrošnju i investicije u lokalne
zajednice po uvjetima koje ostvaruju u vlasništvu. Obzirom se to nije dogodilo, te pozivajući se na prihod od
termoelektrane od naknade za korištenje prostora, te obzirom na potrebe izgradnje cjevovoda dužeg od 15 km,
prekidnih komora i vodosprema, te pumpnih stanica, navodi kako je očito da iz redovnog poslovanja Vodovoda
Labin ne proizlazi neka dobit koju bi mogli reinvestirati. Upoznaje da Općina Kršan čini sve, u okvirima mogućeg,
da reinvestira sredstva, te pomogne građanima prilikom izgradnje kuća, da se iz sredstava uplaćenog
komunalnog doprinosa pomogne i omogući vodoopskrba.
Načelnik V. Runko, ujedno i član Skupštine TD Vodovod Labin, pozivajući se na izrečeno od strane vijećnika D.
Ljubičića, upoznaje da je spomenuti cjevovod i još neki uvršteni u godišnji Plan i program Vodovoda Labin, ali
nisu realizirani, iz danas nepoznatih razloga. Navodi da su Hrvatske vode značajan partner, kako Vodovodu Labin
tako i ostalim komunalnim poduzećima, pa temeljem zahtjeva, dokumentacije i opravdanosti odlučuju sa kojim će
komunalnim poduzećem biti partneri. Izražava da je moguće da će sa novom Upravom komunikacija i potpora biti
bolja, ali obzirom na vrijeme koje dolazi, Covid, potres u Zagrebu, pitanje je koliko će Hrvatske vode uspjeti
osigurati sredstva.
S. Uravić uvažava izrečeno od načelnika, navodi da se danas predlaže član Nadzornog odbora Vodovoda Labin,
pa upućuje da se pokuša sugerirati da se barem recipročno neka sredstva odvoje za područje Općine Kršan, koje
je trusno, reinvestirati barem kroz Plan za 2021. godinu, a koje izražava kao prijedlog članovima za djelovanje na
Skupštini i Nadzornom odboru, pogotovu što predstoji izrada Plana za 2021. godinu.
Na upit potpredsjednika Vijeća za uključivanje u raspravu nema prijavljenih, potpredsjednik R. Terković zatvara
raspravu, te moli na glasovanje o točci 2. i godišnjem Izvješću TD Vodovod Labin d.o.o. Labin.
Temeljem glasovanja u dva navrata, odnosno izjašnjavanjem u drugom navratu sa 10 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0
„SUZDRŽAN“, ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju za 2019. godinu, dostavljeno od strane TD VODOVOD LABIN d.o.o
Labin, Ulica slobode 6., oznake travanj 2020, Broj: 52-14/2020.
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2. Ovaj će se zaključak objaviti u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.
Potpredsjednik Općinskog vijeća R. Terković zahvaljuje predstavnici TD Vodovod Labin gđi. Heleni Dagostin na
podnošenju Izvješća, te imenovana i gđa. Elena Miletić Budanko napuštaju dvoranu. Ispraća ih načelnik V.
Runko.
Ad 3.) Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
R. Terković najavljuje točku, te riječ obrazloženja daje načelniku.
V. Runko obrazlaže točku, nakon čega potpredsjednik R. Terković otvara raspravu.
Š. Mujić postavlja pitanje načelniku glede Radne zone, do kuda se stiglo sa radovima, na koje načelnik upoznaje
o raspisivanju javnog natječaja tijekom srpnja ove godine, da postoji općinsko i vanjsko Povjerenstvo, da je
izvršena pravna, financijska kontrola, a upravo se radi tehnička kontrola svih dostavljenih ponuda, te će se za
radove od strane odabranog ponuđača angažirati onoliko sredstva koliko smo i ugovorom preuzeli.
S. Rabar upoznaje o informaciji da je izabran ponuđač već poznat, da cijena iznosi nešto preko 5 milijuna kuna,
navodi da iz informacija proizlazi da je 01. 10. 2020. g. javno priznato darovanje državnog zemljišta Općini Kršan,
a da je Općina već toliko pripremala i napravila predradnje da se može ući u realizaciju planiranog. Navodi da je
dio sredstava utrošeno za ono „kamenje na kupu“, koje je spominjao kolega Šemso, te je mislio da su radovi već
započeti.
Načelnik upoznaje o posjetu gdina. Bobana Općini Kršan, donosivši darovnicu ondašnjeg ministra Marića glede
darovanja zemljišta lokalnoj zajednici od strane Republike Hrvatske. Navodi da je Općina Kršan napravila sve
potrebne ispravke, da su prošle sve kontrole, te je time za nas stvar bila zaključena. S razloga knjiženja i provjere
od strane Državnog odvjetništva ostale su upitne dvije katastarske čestice, koje graniče i u dodiru su koridora sa
cestom D 500. Navodi da se iskomuniciralo sa Državnim odvjetništvom, Ministarstvom državne imovine i riješile
su se „dubioze“, te smo obaviješteni za posjet u cilju potpisa ugovora. Državno odvjetništvo dalo je suglasnost da
se Općina Kršan može uknjižiti na parcele, te je dalo pozitivno mišljenje za sve parcele. Navodi da je proces
možda predugo trajao, s razloga što se posebno nije angažirao oko toga, obzirom ima drugih sto pitanja u
rješavanju. Navodi da su se za provjeru informacija te eventualna pitanja mogli obratiti za dobivanje informacije iz
prve ruke, pisane i usmene. Dalje navodi da još nije ništa ugovoreno, jer proces odabira najpovoljnijeg ponuđača
je u tijeku.
S. Rabar pojašnjava da je na bazi dostavljenih ponuda i protekom određenog vremena smatrao da je postupak
riješen, na koje načelnik upoznaje da će odabir biti izvršen u narednom periodu, kada bude izvršena pravna,
financijska i tehnička izvješća koja radi tvrtka Interkonzalting iz Pule, a koja je voditelj ove javne nabave.
S. Uravić postavlja načelniku 3 pitanja o kreditu:
1. Što se događa ako se kredit ne utroši u cijelosti?
2. Što se dešava ako 12 milijuna kuna ne bude dostatno za realizaciju Industrijske zone?
3. Konstatirajući da I. rata kredita dolazi na naplatu 2021.g., dakle sa počekom od godine dana, a mišljenja je da
će biti potrebno još sredstva za realizaciju Industrijske zone, zanima ga na koji način načelnik i njegov tim ima
viđenje rješavanja tog problema?
Načelnik odgovara na pitanja:
3. Stanje iz današnjeg znanja i pozicije su kristalno jasne, ali je „nepoznato“ što će biti sutra.
2. Navodi da odobreni kredit je sasvim dovoljan, da pokriva sve investicije u prostoru Poslovne zone, i iz svih
pristiglih ponuda, od najjeftinije do najskuplje.
1. Upoznaje da ostatak kredita ugovaranjem posla i posla koji se tiče još dovodne infrastrukture - za jedan dio
vodovoda pustiti će se rezerva, a već se kroz Rebalans i regulirano je Ugovorom poslovne banke, te suglasnošću
Ministarstva financija i lokalne zajednice, da u trenutku zaključenja posla lokalna zajednica može vratiti bilo koji
dio neiskorištenog kredita banci. Mišljenja je da će se dio kredita vratiti banci, time prestaje raniji obračun i radi se
revizija Otplatnog plana sa drugim vrijednostima. Dio kredita koji se vraća banci prestaje biti obveza lokalne
zajednice, što je regulirano Ugovorom sa bankom, a danas procjena ne može puno varirati od jučerašnje.
Mišljenja je da će s razloga realizacije Industrijske zone Općina imati siguran prihod od komunalne naknade.
Navodi da taj prihod Općina ima obvezu ulagati u infrastrukturu, te i bez naknade od termoelektrane vrlo uredno
ćemo vraćati mjesečnu ratu kredita u visini cca 120 ili 130 tisuća kuna. Ističe da smo imali takva iskustva, te neće
utjecati na socijalu, školstvo, plaće djelatnika i ostalo.
B. Babić postavlja pitanje koliko je sredstava utrošeno u Poduzetničku zonu, na koje načelnik navodi 460.000,00
kuna bez PDV-a, a s PDV-om iznosi preko 500.000,00 kuna, koje se iskoristilo kao mogućnost produženja
građevinske dozvole, onda se zaustavilo radove, te objavilo natječaj u visini 11,4 milijuna kuna, koji je u tijeku.
B. Babić smatra da je previše sredstava izdvojeno u tu svrhu, da ljudi dosta prigovaraju na visinu troškova za
radove koji su zgotovljeni za par dana, na koje načelnik navodi da je sve bilo javno objavljeno.
S. Rabar je mišljenja da se pri donošenju Izmjena i dopuna Proračuna za 2020.odluče što i kako dalje, da je ovaj
slučaj gotov odnosno riješen.
Pitanja više nema, potpredsjednik R. Terković daje predloženo na usvajanje glasovanjem.
Temeljem glasovanja sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV i 2 „SUZDRŽANA“ Općinsko vijeće donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

u predloženom tekstu kako je upućen u materijalima uz poziv za sjednicu, te isti čini sastavni
dio materijala i akata današnje sjednice.
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Ad 4.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine
Navodeći materijal po ovoj točci načelnik je mišljenja da je Izvješće detaljno opisano, obrađeno od djelatnika
općinskih službi i njega kao nalogodavca, pa ga neće obrazlagati, već je na raspolaganju za sva eventualna
pitanja. Izdvaja da rashodi iznose 7,7 milijuna kuna, a rashodi za zaposlene iznose 2 milijuna. Razlučuje da se ne
troši toliko za zaposlene kako je navedeno, a iznosi 30%, jer se podaci dijele u dvije grupe: zaposleni u općinskoj
upravi i Dječji vrtić Kockica, koji je ukomponiran kao naš izbor. Navodi da ukupni rashodi za zaposlene na razini 9
mjeseci iznose 7%. Ukoliko se ukomponira i Vrtić, što je naš izbor, iznosi kako je navedeno, međutim lokalna
uprava ne mora imati taj trošak 1.400,00 kuna po djetetu,ali u protivnom bi roditelji i skrbnici plaćali značajno više.
Navodi da dalje ne bi obrazlagao, ali odgovoriti će na pitanja.
Potom potpredsjednik R. Terković otvara raspravu. Za postavljanje pitanja nema prijavljenih, pa R. Terković
zatvara raspravu. Konstatira da se o Izvješću ne glasuje, već se prima na znanje.
Ad 5.) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan
Potpredsjednik R. Terković najavljuje točku te riječ obrazloženja daje načelniku.
Načelnik ukratko podnosi izvješće po točci, navodeći da je prijedlog Odluke sastavljen na Odboru za socijalna
pitanja Općine Kršan poznavajući potrebe svih korisnika socijalnog programa. Nadalje upoznaje da je prijedlog
Odluke pravno i financijski usklađen sa zakonskim odlukama.
R. Terković otvara raspravu, ali nema prijavljenih, zatvara raspravu, te moli da se glasuje o točci broj 5.
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 10 „ZA“, 0 „PROTIV i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
O I. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan» br. 8/19.) u članku 9.st1.
alineja prva brojka „1.800,00“ zamjenjuje se brojkama „1.900,00“.
Članak 2.
U članku 10. st.1. iza riječi „Odlukom“ dodaju se riječi „i doplatak za djecu“
Članak 3.
U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi :
„Korisnici pod točkom 3., 4., 5 članka 11. ove Odluke oslobađaju se plaćanja komunalne naknade pri
Općini Kršan“.
Članak 4.
U članak 22. mijenja se i glasi:
«Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu otac ili majka novorođenog djeteta, i to u iznosu od
4.000,00 kn za prvorođeno dijete, te po tisuću kuna više za svako novorođeno dijete u obitelji.
Pravo na pomoć iz st.1. pripada roditelju – podnositelju zahtijeva, ukoliko ima prebivalište najmanje
posljednje 2. (dvije) godine od rođenja djeteta na području Općine Kršan, uz uvjet da i novorođeno dijete ima
prebivalište na području Općine Kršan i da roditelj koji nema prebivalište na području Općine Kršan dostavi dokaz
da nije ostvario pravo iz čl.22. u JLS u kojoj ima prijavljeno prebivalište.
Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz toč.1. mora se podnijeti u roku 1 godine od rođenja djeteta.
Članak 5.
U članku 36. riječi „donošenja, a objavit će se“ zamjenjuju se riječima „objave“
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine Kršan».
Ad 6.) Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Kršan
R.Terković najavljuje točku dnevnog reda i podnošenje izvješća po točci od strane načelnika.
V. Runko upoznaje o provedenom postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, dostavljenoj
prihvatljivoj ponudi za dodjelom koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan, da se
radi o tvrtci Dimoterm iz Malog Lošinja, te se predlaže donošenje predložene Odluke.
R. Terković otvara raspravu.
Š. Mujić pita o cjeniku dimnjačarskih usluga, kako se ne bi desilo stanje iz prošle godine. Navodi da trebaju biti
poznate cijene, te sa istima upoznati građane.
Načelnik poziva člana Povjerenstva za bolje pojašnjenje, te da upozna sa pravilima.
R. Carić navodi da se radi o zakonskoj obvezi, da na području Općine Kršan mora biti izabrana osoba zadužena
za čišćenje dimnjaka. Podsjeća da se tijekom 2019. g. provelo dva postupka, koji koštaju Upravu, a nije se javljao
niti jedan ponuđač. Ove godine dostavljena je jedna ponuda poslovnog subjekta koji je zainteresiran za bavljanje
navedenom djelatnošću. Upoznaje sa ponuđenim cijenama, navodeći da nemamo upliva u određivanju istih, već
ih prihvaćamo ili ne, te su minimalne, da nisu kao prijašnjih godina. Navodi da je u interesu Općine Kršan i
građana da se predložena Odluka prihvati, da ova djelatnost mora postojati, inače smo u prekršaju.
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Š. Mujić navodi da Općina Kršan je u prekršaju jer nema ni komunalnog redara, a mora ga imati, a glede
dimnjačara potrebno je platiti koliko traži. Navodi da time prisiljavamo ljude da moraju platiti cijenu koja je
ponuđena.
R. Carić navodi da može na email dostaviti cijene usluge čišćenja dimnjaka, da su cijene zaista realne, da je
Općina Raša i Grad Labin također izglasalo takvu odluku, te prihvatilo ponudu za koncesiju istoga ponuđača, na
koje Š. Mujić upoznaje da neće prihvatiti predloženo prije nego vidi ponuđene cijene.
S. Uravić predlaže da se emailom dostave cijene odnosno troškovnik, te se odradi telefonska sjednica za ovu
točku dnevnog reda.
Načelnik je mišljenja, a obzirom da je dostavljena samo jedna ponuda, da se ista prihvati, te zakonski postupi.
Nadalje upoznaje o zaposlenom Komunalnom redaru u Općini Kršan, te nedostatku dok ga nije bilo.
R. Carić podsjeća na vrijeme dok na području Općine Kršan i labinštine dimnjačara nije bilo, pa kakva god cijena
bila, sada ga imamo, navodi da se ulazi u zimski period, a načelnik upoznaje sa prednostima da se ima
dimnjačara.
Š. Mujić ističe važnost cjenika obavljanja dimnjačarskih usluga.
S. Rabar navodi da je cjenik morao biti dostavljen u materijalima.
R. Carić navodi ukoliko se večeras donese predložena Odluka sutra ujutro emailati će cjenik navedenih usluga, te
ukoliko se smatra da su cijene previsoke na idućoj sjednici Vijeća oduzeti koncesiju, neka Vijeće odluči.
Nakon usuglašavanja stavova i mišljenja, potpredsjednik R. Terković zatvara raspravu te moli za glasovanje po
točci br.6.
Temeljem jednoglasnog glasovanja „ZA“ potpredsjednik R. Terković konstatira da glasovanjem sa 10 „ZA“, 0
„PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi slijedeću
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan
I.
Utvrđuje se da je temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan, KLASA: 947-03/20-02/2,
URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 08. srpnja 2020. godine proveden postupak za dodjelu dvije koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan.
Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Kršan, objavljena je Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – broj objave 2020/S
01K–0029973 dana 14. kolovoza 2020. godine.
Predmet koncesije iz ove Odluke je obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na
području Općine Kršan što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
II.
Temeljem provedenog postupka iz toč. I. ove Odluke, pristigla je jedna ponuda, i to ponuda društva
DIMOTERM j.d.o.o. 51 550 Mali Lošinj, Giuseppe Garibaldi 7, OIB 72433905914, koja je ujedno utvrđena kao
pravovaljana i prihvatljiva.
III.
Slijedom navedenog u toč. I. i II. ove Odluke, Ugovor o koncesiji sklopiti će se sa odabranim
ponuditeljem - društvom DIMOTERM j.d.o.o. 51 550 Mali Lošinj, Giuseppe Garibaldi 7, OIB 72433905914, na
razdoblje od 4 (četiri) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli koncesije.
Naknada za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Kršan, temeljem ponuda ponuditelja, iznosi 500,00 kn godišnje.
Po isteku razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije
ponuditelju, Ugovor u ime Općine Kršan sa ponuditeljem sklopiti će Općinski načelnik Općine Kršan.
IV.
Ova se Odluka uz dostavu ponuditelju objavljuje u "Službenom glasilu Općine Kršan". i na standardnom
obrascu obavijesti o davanju koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
O b r a z l o ž e nj e
Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je dana
14. kolovoza 2020. godine, broj objave 2020/S 01K–0029973.
U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna (1) ponuda, i to ponuda ponuditelja – društva
DIMOTERM j.d.o.o., Giuseppea Garibaldija 7, 51550 Mali Lošinj, OIB 72433905914.
Stručno povjerenstvo za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan
imenovano Odlukom, KLASA: 947-03/20-02/2, URBROJ: 2144/04-01-20-4 od 31. srpnja 2020. godine, dana 17.
rujna 2020. godine izvršilo je pregled i ocjenu pristigle ponude.
Budući je ponuditelj društvo DIMOTERM j.d.o.o., Giuseppea Garibaldija 7, 51550 Mali Lošinj, OIB
72433905914, ujedno i jedini ponuditelj te da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje,
sukladno kriteriju za odabir, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.
Po isteku razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije
ponuditelju, Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova u ime Općine Kršan na rok trajanja od 4
godine sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će Općinski načelnik Općine Kršan, a kojim se pobliže urediti prava
i obveze ugovornih strana.

5

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima davanja koncesija nadležna je Državna komisija za
kontrolu postupaka javne nabave.
Pravna zaštita u postupku davanja koncesija provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje
javna nabava, a koje se odnose na otvoreni postupak.
Ad 7.) Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice te izgledu službene odore komunalnog
redara
R. Terković najavljuje točku te poziva načelnika za podnošenje Izvješća.
Načelnik ukratko upoznaje sa predloženom Odlukom, osnovnim elementima koje mora sadržavati Iskaznica
komunalnog redara te upoznaje sa zakonskom osnovom.
R. Terković zahvaljuje na Izvješću, te otvara raspravu.
B. Babić postavlja pitanje tko je komunalni redar, na koje odgovor daje načelnik.
Prijavljenih za raspravu više nema, pa je R. Terković zatvara i daje predloženu Odluku na usvajanje glasovanjem.
Temeljem izjašnjavanja podizanjem ruku sa 10 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće jednoglasno
donosi
ODLUKU
o izgledu i sadržaju službene iskaznice te izgledu službene odore
komunalnog redara
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se izgled i sadržaj službene iskaznice te izgled službene odore komunalnog
redara Općine Kršan.
Članak 2.
Iskaznica komunalnog redara
Službena iskaznica komunalnog redara izrađuje se na papiru dimenzija 85x70 mm i zaštićuje se
prozirnim plastičnim omotom.
Tekst na iskaznici ispisan je uočljivom bojom.
Službena iskaznica sadrži:
a) na prednjoj strani:
1. naziv SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA,
2. otisnut grb Republike Hrvatske i natpis REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA
KRŠAN, Jedinstveni upravni odjel,
3. mjesto za fotografiju,
4. ime i prezime komunalnog redara.
b) na poleđini:
1. tekst o ovlasti nositelja iskaznice,
2. mjesto i datum izdavanja iskaznice,
3. pečat i potpis pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) Općine Kršan.
Tekst o ovlasti nositelja iskaznice glasi:
"Nositelj iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i drugim
propisima, obavljati nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa vezanih za provođenje
komunalnog
reda.
Fizičke
i
pravne
osobe
dužne
su
komunalnom
redaru
omogućiti
nesmetano
obavljanje
nadzora,
a
poglavito
pristupa
do
prostorija,
objekata,
zemljišta,
naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima
uredovanja.“
Članak 3.
Iskaznicu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.
Nadležni upravni odjel vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama. Iskaznicom se komunalni redar smije
koristiti samo u okviru nadležnosti obavljanja poslova komunalnog redarstva.
Članak 4.
Komunalni redar čija je iskaznica oštećena ili koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje,
obvezan
je
o
tome
odmah
obavijestiti
Pročelnika
Jedinstvenog
upravnog
odjela.
Nova iskaznica izdat će se nakon što je oštećena, izgubljena ili je na drugi način nestala
iskaznica proglašena nevažećom te je poništena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kršan.
Članak 5.
Komunalni redar kojem prestaje radni odnos ili je razriješen dužnosti komunalnog redara,
obvezan
je
danom
prestanka
radnog
odnosa,
odnosno
razrješenja,
predati
iskaznicu
Pročelniku jedinstvenog upravnog odjela.
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Vraćena se iskaznica poništava i pohranjuje u stručnoj službi općine.
Članak 6.
Službena odora komunalnog redara
Za vrijeme obavljanja nadzora komunalni redar mora biti odjeven u službenu odoru.
Popis dijelova službene odore:
 jakna s oznakom
(1 kom)
 cipele
(1 par)
 prsluk s oznakom
(1 kom)
Članak 7.
Službena odora mora imati oznaku prepoznatljivosti. Oznaka prepoznatljivosti na službenoj odori
komunalnog redara nalazi se na poleđini (stražnjoj strani) jakne i prsluka, veličine do 60 mm, natpisa
„KOMUNALNI REDAR – OPĆINA KRŠAN“.
Članak 8.
Službenu odoru komunalni redar dužan je održavati urednom i čistom o svom trošku. Komunalni redar
ne smije otuđiti ili prepravljati službenu odoru.
Komunalni redar kojemu je prestao radni odnos, odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto,
obvezan je vratiti odoru koju je zadužio.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Kršan.
Ad 8.) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva VODOVOD LABIN
d.o.o. Labin kao predstavnika Općine Kršan
Potpredsjednik najavljuje točku, te najavljuje načelnika za podnošenje izvješća.
Načelnik obrazlaže materijal po točci. Potom potpredsjednik R. Terković otvara raspravu.
Tijekom rasprave nema prijavljenih, potpredsjednik R. Terković zatvara raspravu, te moli glasovanje temeljem
prijedloga po ovoj točci.
Temeljem glasovanja sa 10 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
I.
IVAN VOZILA iz Plomina, Vozilići 3/1, predlaže se, kao predstavnik Općine Kršan, za člana Nadzornog
odbora Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.
Ad 9.) Informacija o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu
Nakon najave točke od strane R. Terkovića, načelnik podnosi Informaciju po točci, te upoznaje sa upućenim
materijalom, uz obrazloženje glede prerasporeda sredstava Proračuna.
Potpredsjednik zahvaljuje načelniku na Izvješću, navodi da se po točci ne glasuje.
Ad 10.) Razno
Potpredsjednik R. Terković najavljuje točku i daje mogućnost za postavljanje pitanja.
Š. Mujić pita načelnika o stanju sa vezovima, da li je to završeno, da li su riješeni, te podsjeća na izrečeno na
prošloj sjednici da će o tome biti dostavljen email. Zanima ga da li su svi vezovi razdijeljeni.
Načelnik upoznaje da se tijekom 6. ili 7. mjeseca podneslo novi zahtjev za Građevinsku i Uporabnu dozvolu u
Uredu za graditeljstvo Istarske županije, te je u obradi. Navodi da je nositelj projekta odnosno osnovni izrađivač
Rijekaprojekt, da se očekuje izdavanje akta o gradnji. Glede gradnje navodi da koliko su stvari bile komplicirane
toliko da su tehnički jednostavne. Kao problem navodi 4 – 5 osoba koje su zaustavile realizaciju preostalih
Ugovora, pa 10-tak osoba nije moglo privezati plovilo, s razloga neposluha navedene četvorice. Pozivajući se na
postojanje Komunalnog redara, komunalni red te Odluku o komunalnom redu uvjerenja je da će se kroz Pravilnik
znati „nagraditi“ osobe koje u javnom prostoru rade po njihovoj samovolji.
Š. Mujić postavlja pitanje dostave spiska osoba kojima je dodijeljen vez, na koje načelnik upoznaje da ga je
potrebno revidirati, da niti jedna osoba u trenutku dodjele veza nije bila dužnik Općine Kršan, te su zadovoljavali
uvjete godina prebivališta, podmirenja poreza u Kršanu, te da nemaju dugovanja prema našoj Općini. Upoznaje
da je Financijska služba vodila računa da podnositelji zahtjeva nemaju dugovanja, a MUP je izdavao Uvjerenja o
prebivalištu. Navodi da sve ostalo izrečeno su „rekla - kazala“.
Š. Mujić pita pojašnjenje da li je trebalo 4 godine imati prebivalište na Općini Kršan ili 4 godine imati barku, na
koje načelnik ponavlja „4 godine imati prebivalište na području Općine Kršan“. Š. Mujić konstatira da bi na taj
način i on dobio vez, a načelnik upoznaje da se po popisu iz 2016. dodijelilo odnosno popunilo 115 - 118 vezova,
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a preostalih 30-tak se podijelilo temeljem popisa Lučke kapetanije, a oni koji nisu bili na spisku vez nisu mogli ni
dobiti. Navodi da su se prijavljivali zainteresirani iz Francuske, Njemačke, te se javljali Lučkoj kapetaniji.
Načelnik izražava mišljenje da se preostalih 20-tak podjele javnom nabavom.
Š. Mujić i Načelnik usuglašavaju mišljenja i stavove glede dodjele vezova.
S. Rabar navodi da se završi diskusija s tim vezovima, te prenosi tadašnji dogovor: „mora imati barku 2016.
godine i prebivalište na Općini Kršan“, koje izrečeno podržava i vijećnik B. Babić. U nastavku izrečenog S. Rabar
navodi da oni koji imaju registrirano plovilo u Lučkoj kapetaniji Rabac a prebivaju toliko godina na području
Općine Kršan, te prema istoj nemaju dugovanja trebali bi dobiti vez, ostali ne. Poziva se na nepostojanje
Pravilnika, dok u slučaju postojanja istog postupak bi se skratio.
Načelnik još jednom ponavlja (razumjeli ili ne) uvjete za dobivanje veza:
natječaj
,
da nema duga prema Općini Kršan i
da je najmanje četiri godine porezni obveznik.
Obrazlaže da se pri dodjeli vezova najprije išlo prema popisu Lučke uprave iz 2016. godine, na kojem je popisu
bilo 118 ili 119 barki, a ostalo je još 30 vezova. Nadalje se vezove podijelilo prema popisu Lučke uprave iz 2017.
g., pa nadalje temeljem popisa 2018.g.- po redu, te koliko se stigne po popisu 2019. godine. Navodi da oni koji su
barku kupili 2018.g. također imaju pravo na vez kad ih ima slobodnih, pa ne zna što je tu nejasno. Također
ponavlja bitnim da osobe nemaju dugova i 4 su godine porezni obveznici naše Općine. Ukoliko se nekoga
preskočilo po vjerodostojnom popisu navodi da će kroz narednih 120 vezova biti mogućnosti za prijavu temeljem
javnog natječaja, a da je za Općinu „najčistije“ - kupnja veza. Zahvaljuje na pažnji.
Potpredsjednik R. Terković pita da li ima još prijavljenih za raspravu, ali budući nema, navodi da su konzumirali
10 točaka dnevnog reda, zahvaljuje na pozornosti, te zatvara 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan.
Dovršeno u 19

00

sati.

Potpredsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika:
Orijana Načinović, v.r.

Roko Terković, v.r.
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