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Z A P I S N I K 
 
sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 10. prosinca 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 - potpredsjednik, Ivan Vozila – 
potpredsjednik te članovi: Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Esad Huskić, Sanda Daus, Suzana Licul, 
Šemso Mujić (putem platforme ZOOM), Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar (odsutni: 
Zdravko Vidak – predsjednik vijeća, Boris Babić, član), 
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO (putem platforme ZOOM), Rita Licul 
Ilijević – voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Patricia Zanketić - voditeljica Odsjeka za 
gospodarstvo i EU projekte (putem platforme ZOOM), Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku 
samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, ujedno i voditelj zapisnika, Vilma Stankić, voditeljica 
Odsjeka za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal),   
- ostali nazočni: Goran Donada, kao tehničko informatička podrška, Boris Rogić – član 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 elektronskim putem podijeljeni su sljedeći materijali: 
- Zapisnik sa sastanka Odbora za financije Općine Kršan od 07. prosinca 2020. godine. 
 
Započeto u 17:00 sati.  

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 5. redovnu sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Kršan. Navodi da temeljem čl. 41. i čl. 27. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Kršan u odsutnosti predsjednika Vijeća, te temeljem 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.  
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 11 vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. Terković  
konstatira da se mogu donositi pravovaljane odluke.  
Navodi kako primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo, te se prelazi na obradu točaka dnevnog 
reda. 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/
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AD 1.) Verificiranje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 12. studeni 2020. godine 
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.  
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.  
 
AD 2.) Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba Općine Kršan za 2021. godinu  
R. Terković prelazi na obradu točaka 2.1. do 2.10. te daje riječ Općinskom načelniku. 
 
AD 2.1.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2021. 
godinu 
Načelnik pozdravlja nazočne, navodi da je cijeli Proračun izrađen u novom programu, sukladno 
preporukama Državne revizije, te moli za strpljenje potrebno pri navikavanju na novi način rada, 
oblika i sadržaja materijala. 
Obrazlaže Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2021. godinu 
planiran je u iznosu od 6.510.000,00 kn, te navodi izvore sredstava. Izdvaja nekoliko stavki, i to 
radove na sanaciji oborinskih voda u naselju Plomin, za što je natječaj već raspisan, košnja javnih 
površina, asfaltiranje novih i popravak postojećih nerazvrstanih putova u iznosu od 2.660.000,00 kn u 
što ulazi i sufinanciranje rekonstrukcije Županijske ceste Kršan – Nedešćina u trenutnoj rekonstrukciji 
od strane ŽUC-a duljine 1500 m ili više. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu.  
Uravić Silvano postavlja pitanje o nivou zahvata ŽUC-a na rekonstrukciji Županijske ceste Kršan – 
Nedešćina, na što načelnik odgovara da se radi o potpunoj rekonstrukciji Županijske ceste, o čemu 
će više informacija imati na slijedećoj sjednici. 
Esad Huskić postavlja pitanje vezano uz stavku Proračuna ''Asfaltiranje novih i popravak postojećih 
nerazvrstanih putova'' koja iznosi 2.660.000,00 kn te dali se dio iste odnosi i na naselje Potpićan, 
načelnik odgovara da se tom temom bavi Komisija za asfaltiranje, da do sada postoje zahtjevi za 
asfaltiranjem u iznosu od cca 8.000.000,00 kn, te da će se prioriteti asfaltiranja definirati odnosno 
znati početkom slijedećeg tjedna. Navodi da ista tema može biti i predmet rasprave na Općinskom 
vijeću. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2021. 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 2021. godinu  
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da je oko 70% investicija koje su bile planirane u 2020. godini preneseno u 2021. 
godinu, što je i vidljivo iz predloženog Programa, iz razloga nedostatka sredstava i anuliranje manjka 
iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od cca 5.000.000,00 kn. Značajna stavka je izgradnja 
Poslovne zone, gdje su radovi već započeti te se u narednom periodu očekuje i njihovo 
intenziviranje, što predstavlja interes lokalne zajednice. 
Uravić Silvano postavlja pitanje o stavci ''Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Općine 
Kršan'' te dali isto predstavlja i dovođenje vode u Stari grad Kršan, na što načelnik odgovara 
potvrdno, te još samo prethodi pitanje rješavanja financiranja instalacija / armature, za koje postoji 
mogućnost da ih podmiri društvo VODOVOD LABIN d.o.o., o čemu već traju razgovori sa novim 
direktorom gosp. Goljom a koje su uključeni i gosp. Vozila i Načelnik. 
Uravić Silvano postavlja pitanje o visini sredstava prikupljenih od naknade po utrošenom kubiku vode 
ubranog na području Općine Kršan koji se uplaćuju na račun društva VODOVOD LABIN d.o.o., na 
što načelnik odgovara da se radi o sredstvima u iznosu od oko 200.000,00 kn godišnje te da je na 
računu društva VODOVOD LABIN d.o.o. deponiran iznos od oko 1.000.000,00 kn za odvodnju koji su 
prihodovani u  Općini Kršan, a nisu do sada korištena. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
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PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  NA 
PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2021. 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 2021. godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik, referirajući se na prethodnu točku dnevnog reda, navodi da je i ovdje dio investicija koje su 
bile planirane u 2020. godini preneseno u 2021. godinu, što je i vidljivo iz predloženog Programa, iz 
razloga nedostatka sredstava i anuliranje manjka iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od cca 
5.000.000,00 kn. Navodi da Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih 
objekata na području Općine Kršan za 2021. godinu iznosi 4.825.200,00 kn, dio prihoda sredstva 
vezan je uz EU fondove, i nacionalne i regionalne  potpore, dok je dio prihode sredstva vezan uz 
prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te iz ostalih sredstava proračuna. Navodi 
novu stavku temeljem zahtjeva Upravnog vijeća ''Proširenje dijela Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan'' 
kao značajnu stavku programa, zatim ''Sanaciju krova Lučke kapetanije u Plomin Luci'', nada se 
natječaju u siječnju 2021. godine, zatim ''Rekonstrukcija zgrade bivše škole Lazarići'', za koju je 
natječaj u tijeku, te će radovi biti i izvedeni u skorom roku.   
Esad Huskić ponovno i opetovano, kao što to već i čini kroz više godina, postavlja pitanje o 
rekonstrukciji dijela Dječjeg vrtića u Potpićnu, navodeći da postoje primjeri čak i u samom Potpićnu 
da je isto moguće izvršiti i iz sredstava EU fondova. Također postavlja pitanje o izgradnji Sportske 
dvorane u naselju Potpićan, te izražava dvojbe o njezinoj realizaciji ikada. Na kraju postavlja pitanje o 
rekonstrukciji zgrade Mjesnog ureda u Potpićnu, koja je u ruševnom stanju. 
Načelnik odgovara da na prvom natječaju za energetsku obnovu Vrtića prije tri godine nismo, kao i 
npr. Općina Sveta Nedjelja, uspjeli sa prijavom, te da su isti natječaji strogo usmjereni u određeni 
segment a samim time i teže ostvarivi. Postoji troškovnik za isto, te se čekaju novi natječaji. Po 
pitanju sportske dvorane cijele ove godine, koji predmet vodi Tamara Stojšić Cvečić, do prije tri 
mjeseca trebali smo imati dozvolu i ugovoren Glavni projekt. Nastao je problem priključenja na 
državnu cestu, što je utanačeno sa direktorom Hrvatskim cestama. Navodi de je koncept sportske 
dvorane dogovoren sa ravnateljicom Osnovne škole i svim ključnim osobama iz segmenta sporta 
Labinštine, prof. Vilićem i dio MNK, kada bude predan zahtjev za Građevinsku dozvolu a koja će biti 
izdana u roku od petnaest do dvadeset dana od predaje zahtjeva, sjesti ćemo u Općinskom vijeću i 
imati ćemo jedan veliki rebalans, u smislu povrata većeg dijela kredita Banci za Gospodarsku zonu 
za koju je ostalo sredstava, a koje ćemo zatim usmjeriti prema Sportskoj dvorani. Po pitanju zgrade 
Mjesnog ureda navodi da isti u ovom trenutku nije prioritet rješavanja, ispred bivše škole Lazarići, čiji 
je krov pred urušavanjem te zgrade bivše Lučke kapetanije u Plomin Luci, u kojoj živi četrdesetak 
osoba, a koji imaju prioritet. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donosi  
 

PROGRAM IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA  
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2021. 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 2021. 
godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2021. 
godinu iznosi 1.492.800,00 kn, izvori prihoda su komunalni doprinos i komunalna naknada i ostali 
primici Proračuna. Izdvaja značajnije stavke i to ''Dokumentacija za potrebe EU Fondova'' u iznosu 
od 400.000,00 kn od kojih će zasigurno neka od prijava biti i spreman kroz nekoliko narednih 
mjeseci. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
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PROGRAM PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA  
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2021. 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 2021. godinu   
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2021. godinu 
iznosi 1.492.800,00 kn, od kojeg se najveći dio odnosi na KUD IVAN FONOVIĆ ZLAZELA, KUD 
KRŠANSKI LJILJANI i Udrugu SPOD UČKE.  
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

PROGRAMA PROGRAM U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN  
ZA 2021. 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 2021. godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2021. godinu 
iznosi 500.000,00 kn a koje donosi komisija temeljem raspisanog natječaja te obrazlaže Program.  
Esad Huskić navodi da bi izvršitelji javnih radova koji iste vrše na području Općine Kršan i financirani 
su od strane općine Kršan, dio sredstava mogli vratiti u lokalnu zajednicu, ne samo za financiranje 
rada sportskih udruga već i udruga u kulturi, kao što je recimo slučaj u Gradu Labinu. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU  
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 20210. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 2.7.) Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2021. godinu  
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se radi o značajnoj stavci proračuna te da Program socijalne skrbi Općine Kršan 
za 2021. godinu iznosi 900.000,00 kn, sa skoro dvostruko većim iznosom od odvajanja recimo za 
sport. Odbor za socijalna pitanja revno provodi svoje aktivnosti na mjesečnoj razini, te da se 
dodjeljuju, iako rjeđe i u manjim iznosima, i dotacije izvan Odbora, o kojima naravno Odbor povratno 
ima informacije. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

PROGRAMA PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN  
ZA 2021. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 2.8.) Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene 
zaštite Općine Kršan za 2021. godinu   
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene 
zaštite Općine Kršan za 2021. godinu iznosi 500.000,00 kn, te da se odnosi na dvije osnovne mjere, i 
to ''Poslove deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja'' od 120.000,00 kn te ''Sufinanciranje 
hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda'' u iznosu od 380.000,00 kn, što je sve na razini 
ostvarenja 2020. godine. 
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Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNE BOLESTI I JAVNIH POTREBA 
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2021. 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 
2021. godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da se Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan 
za 2021. godinu sastoji od tri razreda, tj. školsko i studentsko obrazovanje te Dječji vrtić KOCKICA 
Kršan, te obrazlaže Program u iznosu od 4.788.000,00 kn. 
Navodi da se u pogledu Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan desilo određeno povećanje sredstava, iz 
razloga formiranja trećeg odjeljenja jaslica i potrebnog broja rekvizita i zaposlenih, da je školsko i 
studentsko obrazovanje na razini 2020. godine, te ujedno navodi da značajno potičemo produženi 
boravak u osnovnoškolskom obrazovanju, za što se izdvajaju velika financijska sredstva. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

PROGRAM ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA OPĆINE 
KRŠAN ZA 2021. 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 vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2021. godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da su sredstva temeljem predmetnog Programa namjenska, izvršeno je 
razvrstavanje po stavkama, po dva izvora financiranja, i to prihodi od zakupa, a manji dio od prodaje 
poljoprivrednog zemljišta. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA 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 VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2021. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 3.) Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i  
2023. godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik navodi da su u dosadašnjem tijeku sjednice obrađeni svih deset program koji su sastavni 
dio ovog Proračuna, da ih neće opet posebno obrazlagati, te ukratko obrazlaže bitnije stavke 
Proračuna, Navodi da je isti proračun baziran na punoj godišnjoj proizvodnji termoelektrane Plomin II. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Slavko Rabar postavlja pitanje i moli obrazloženje o stavci Proračuna ''Uređenje i opremanje 
pješačko – poučne staze područje južnog masiva Učke'' koji načelnik obrazlaže, navodeći da se radi 
o prijavi projekta koji je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja namijenjenog za ruralni 
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razvoj u iznosu od 100% tj. 100.000,00 EUR, a u svrhu izrade tematskih, poučnih i pješačkih staza, a 
koji se nalazi izvan obuhvata Parka prirode Učka, na potezu masiva Plomin - Plomin Luka - Sisol – 
Vidikovac te da sadrži šumsku stazu, osmatračnice, klupice za sjedenje i slično. 
Esad Huskić postavlja pitanje dali se planira postavljanje javne rasvjete na novom Dječjem igralištu u 
naselju Potpićan, na što načelnik odgovara potvrdno. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN donosi  
 

PRORAČUN OPĆINE KRŠAN ZA 2021. GODINU I 
 PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 

AD 4.) Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik ukratko obrazlaže zakonske odredbe obveze donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Kršan za 2021. godinu 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  

 
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN 

ZA 2021. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 

AD 5.) Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije 
Općine Kršan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik po pitanju točke dnevnog reda, navodi da je dokumentacija za 70% investicija navedenih u  
Planu razvojnih programa – investicija Općine Kršan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu 
spremna, od kojih izdvaja i izmjene i dopune PPUOK, u dijelu gradnje Sunčane elektrane Nova vas. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE OPĆINE KRŠAN  
ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 6.) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik upoznaje da se radi o prodaji dvije nekretnine, jedna procijenjene vrijednosti od 105.000,00 
kn, druga procijenjene vrijednosti od 360.000,00 kn. Plaćanje je jednokratno. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
O OBJAVI NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Predsjednik vijeća predlaže pauzu u 18:05 sati. 
Vilma Stankić napušta sjednicu u 18:10 sati. 
Sjednica se nastavlja u 18:15 sati. 
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AD 7.) Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik predaje riječ R. Cariću koji ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan. Navodi de se u predmetnom slučaju radi o 
usklađivanju sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na način da se u istoj 
Odluci, osim opcije zakupa poslovnih prostora kao i do sada, propiše i mogućnost njihove prodaje tj. 
kupoprodaje, te se uređuje i način i postupak prodaje, kao i zakupa. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 8.) Prijedlog Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan 
na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim 
korisnicima 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku. 
Načelnik predaje riječ R. Cariću koji ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke o davanju nekretnina / 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od 
interesa za opće dobro i ostalim korisnicima. Obrazlaže da je ista Odluka izrađena po nalogu 
Državne revizije, te da uređuje postupak davanja nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Kršan na korištenje udrugama, a koji mora biti ugovorni odnos. Budući su Udruge po svojem ustroju 
neprofitne organizacije, isti se prostori daje bez naknade, ali uz obvezu korisnika / udruga  na 
plaćanje režijskih troškova. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ODLUKU 
O DAVANJU NEKRETNINA / POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN NA 

KORIŠTENJE UDRUGAMA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO I 
OSTALIM KORISNICIMA 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 9.) Prijedlog Zaključka u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima 
zahvaćenim proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se 
odnosi na oslobađanje plaćanje komunalne naknade 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku, koji ukratko obrazlaže prijedlog zaključka. Navodi da se 
cijeli set današnjih zaključaka o oslobađanju primjenjuje samo na gospodarske subjekte iz domene 
ugostiteljstva. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ZAKLJUČAK 
U SVRHU PRUŽANJA POTPORE DJELATNOSTIMA / GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

ZAHVAĆENIM PROGLAŠENJEM EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19 NA PODRUČJU OPĆINE 
KRŠAN, KOJI SE ODNOSI NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 10.) Prijedlog zaključka u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim 
subjektima zahvaćenim proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, 
koji se odnosi na oslobađanje plaćanje naknade za zakup poslovnog prostora 
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R. Terković daje riječ Općinskom načelniku, koji ukratko obrazlaže prijedlog zaključka. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Budući prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a 
temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ZAKLJUČAK 
U SVRHU PRUŽANJA POTPORE DJELATNOSTIMA / GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

ZAHVAĆENIM PROGLAŠENJEM EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19 NA PODRUČJU OPĆINE 
KRŠAN, KOJI SE ODNOSI NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 11.) Prijedlog Zaključka u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim 
subjektima zahvaćenim proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, 
koji se odnosi na oslobađanje plaćanje naknade za korištenje javnih i ostalih površina  
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku, koji ukratko obrazlaže prijedlog zaključka. 
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
Esad Huskić postavlja pitanje što se dešava za zakupcima privatnih i ostalih površina, na temelju 
kojeg se provela kraća rasprava, na što načelnik odgovara da se u istom radi o domeni fizičkih osoba 
koje spadaju u domenu privatnih odnosa. 
Budući daljnjih prijava za raspravu nema, Potpredsjednik Općinskog vijeća stavlja Prijedlog na 
glasovanje, a temeljem kojeg se jednoglasno, s 11 glasova ZA donosi  
 

ZAKLJUČAK 
U SVRHU PRUŽANJA POTPORE DJELATNOSTIMA / GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

ZAHVAĆENIM PROGLAŠENJEM EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19 NA PODRUČJU OPĆINE 
KRŠAN, KOJI SE ODNOSI NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA NAKNADE Z AKORIŠTENJE JAVNIH I 

OSTALIH POVRŠINA 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
AD 12.) Razno 
R. Terković daje riječ Općinskom načelniku, koji pozdravlja nazočne, navodeći kao ovo nije 
posljednja sjednica ove godine, te ujedno zahvaljuje vijećnicima na potpori i suradnji. 
R. Terković se također pridružuje dobrim željama. 
 
 
Pitanja više nije bilo pa Potpredsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 18.30 sati. 
 
 
 

  Voditelj zapisnika         Potpredsjednik Općinskog  
          vijeća  
 

              Roman Carić, v.r.                                       Roko Terković, v.r.       


