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ZAPISNIK
sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 23. lipnja 2022. godine u prostorijama
općinske vijećnice u Kršanu.
Nazočni:
- vijećnici: Lucian Mrzlić – Predsjednik vijeća, Boris Rogić - Potpredsjednik vijeća, te članovi: Boris Babić, Ivan
Vozila, Valdi Runko, Šemso Mujić, Sean Šturbej, Jelena Bartolić Škropeta, Mauricio Bajerić, Esad Huskić, Ana
Boneta i Darko Androić,
- nedostaje: Silvano Uravić,
- Općinski načelnik: Roman Carić,
- djelatnici općinskih službi: Glorija Gable – Pročelnica JUO, Vilma Stankić – Voditeljica Odsjeka za urbanizam,
graditeljstvo i komunalne poslove, Rita Licul Ilijević – Voditeljica Odsjeka za financije i proračun i Sandra Jurasić –
Viša referentica za uredsko poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika,
- od strane tiska: Silvana Fable (Radio Labin) i Katarina Perković Šoštarić (5portal.hr), Robi Selan (Labinština info) i
Sandi Sergović (Labinska komuna).
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj zapisnik.
Započeto u 18:02 sati.
Predsjednik vijeća Lucian Mrzlić otvara 3. redovnu sjednicu i poziva stručne službe na prozivanje članova Općinskog
vijeća kako bi se moglo utvrditi današnji kvorum.
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 12 od 13 vijećnika, a da nedostaje Silvano Uravić, konstatira da je
utvrđen kvorum, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Prelazi se na dnevni red treće redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, koji se sastoji od osam točaka.
Sukladno članku 46. poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, odnosno poslovnikom propisanom roku, nije
pristigao niti jedan prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, pa se time zaključuje valjanost dnevnog reda, te se
prelazi na obradu istog.
Ad. 1.) Verificiranje zapisnika sa 2. redovna sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 25.
svibnja 2022. godine
Predsjednik vijeća L. Mrzlić pita vijećnike da li imaju kakve primjedbe na predloženi zapisnik, no budući primjedbi
nije bilo, isti se usvaja.
Ad. 2.) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja načelniku R. Cariću.
Načelnik upoznaje kako je riječ je o Odluci koja se obvezno donosi jednom godišnje, i to sukladno Zakonu o
proračunu odnosno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u tekstu, brojkama i slovima kako
je predloženo, na način da se utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog godišnjim obračunom
proračuna općine Kršan za 2021. godinu, i to na način da: višak prihoda poslovanja iznosi 24.330.997,09 kn, višak
primitaka od financijske imovine 10.784.466,54 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine – 34.430.591,51
kuna. Višak prihoda i primitaka iz 2021 godine iznosi 684.872,12 kn i isti se višak i manjak dijeli odnosno
raspoređuje sukladno člancima 4 i 5 dostavljenog vam prijedloga Odluke, i isti će se rasporediti u proračunu Općine
Kršan za 2022. godinu i I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu, a koji su danas
predmet ove sjednice Općinskog vijeća.

L. Mrzlić otvara raspravu.
B. Rogić predlaže da se zbog situacije u DV Kockica, odnosno nedostatak mjesta za upis 20tak djece, sredstva iz
stavke Komunalna naknada za građenje javnih površina prebace u svrhu osiguranja prostora za smještaj te djece,
barem privremeno, što obrazlaže.
R. Carić odgovara da je dobra ideja, ali neostvariva na ovaj način iz razloga što je taj iznos nedovoljan za tu svrhu,
jer to mora biti adekvatan prostor sa svim atestima i mjerama, što obrazlaže. Upoznaje kako je u kontaktu s
ravnateljicom dječjeg vrtića, te će se do početka pedagoške godine koja slijedi pokušati naći način upisa te djece
otvaranjem još jedne skupine, s dvije tete i jednom kuharicom, no za sada prostora još nema.
J. Škropeta Bartolić iznosi prijedloge, odnosno da se kao moguće rješenje uzme u obzir mogućnost otvaranja
registriranog obrta za obavljanje djelatnosti dadilja, kao jedno od jeftinijih rješenja, gdje bi općina sudjelovala u
plaćanju kao u vrtiću, a time bi se i potaknulo poduzetništvo. Potom predlaže mogućnost organizacije rada vrtića u
smjenama, te kao treća mogućnost izgradnja modularnog, odnosno mobilnog vrtića.
Nakon rasprave L. Mrzlić stavlja prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu na glasovanje,
slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad. 3.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu sa pripadajućim Programima:
L. Mrzlić iznosi kako se kreće s obradom prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu,
odnosno devet prijedloga Programa koji će se zasebno razmatrati.
3.1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih, stambenih
objekata spomeničke baštine na području Općine Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja načelniku.
R. Carić upoznaje s prijedlogom navodeći da ovim izmjenama Program doživljava svoje I. izmjene na način da se
planirani iznos od 9.015.000,00 kn smanjuje na iznos od 6.016.600,00 kn, odnosno smanjuje se za iznos od
2.998.400,00 kn. Potom navodi najznačajnija smanjenja, odnosno povećanja stavki u Programu.
L. Mrzlić otvara raspravu.
Š. Mujić pita da li to stavka za boćalište u Stepčićima ide za 120 % gore, i tko je to predvidio.
Načelnik odgovara potvrdno, a da se stavka povećala jer se su se nakon što se započelo s radovima usput pojavilo
još potrebnih radova oko igrališta, rasvjeta i sl. pa će time boćalište biti potpuno gotovo.
Š. Mujić postavlja pitanje kad će se sanirati cesta Kloštar – Tupljak. Također je mišljenja kako nije u redu što se
godinama ne udovoljava zahtjevu stranaka za dva komada rasvjetnih tijela, dok negdje svijetli i gdje su ljudi umrli.
R. Carić odgovara kako će se sanacija ceste riješiti kroz Program poljoprivrede. A po pitanju zahtjeva za rasvjetom
napominje da se radi o rasvjeti koja je na našem području, ali se napaja s područja Općine Pićan, pa treba
dogovoriti način s njihovim načelnikom, te da će to biti riješeno ako bude moguće.
E. Huskić pohvaljuje Robija Fable koji je isposlovao dobivanje sredstava za igralište preko Hrvatskog olimpijskog
odbora u visini 66.000,00. kuna. Smeta mu dio povećanja troškova koji se odnosi na igralište u Stepčićima, budući
se govorilo da se ide na štednju, ali načelnik je to objasnio. Nije zadovoljan što se i dalje gura projekt Dom za starije
i nemoćne, a iako smatra da je to potrebno i nije protiv, nabraja već započete projekte i iznosi mišljenje da Općina
Kršan nije sposobna sama napraviti taj dom, što obrazlaže.
R. Carić iznosi da je za Dom za starije i nemoćne osobe dobivena građevinska dozvola za prvu fazu, no potrebna je
izraditi glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole druge faze. Upoznaje kao je dobio nekoliko upita iz Hrvatske
i iz inozemstva od osoba koje se žele uključiti na neki način u taj projekt. Stava je da se nikome ne predaje dom na
daljnju realizaciju dok projekt ne bude potpuno zgotovljen. Nije ideja da Općina Kršan sama radi taj dom jer bi to
bila „omča oko vrata“, ali uz neki pametni model i taj je opcija ostvariva.
Š. Mujić postavlja pitanje tko koristi Dom kulture, jer kad on prolazi onuda vidi posjetitelje i da se nešto tamo odvija,
a budući zgrada još nema uporabnu dozvolu, smatra da se ista ne bi smjela koristiti.
R. Carić odgovara kako su pozvani svi subjekti koji su potrebni za dobivanje dozvole, te se sprema tehnički pregled,
i nada se da će objekt konačno biti stavljen u funkciju. Inače, objekt koristi KUD Zlatela jer oni doslovno nemaju
prostora.
Potom, R. Carić napominje da na svim prijedlozima programa piše da isti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasilu Općine Kršan, a predlaže da zbog operativnosti na svim programima u zadnjem stavku
piše da stupaju na snagu prvi dan nakon njegove objave, sa čime su svi vijećnici suglasni.
Nakon rasprave L. Mrzlić stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na glasovanje, slijedom kojeg
se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH,
STAMBENIH OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
II.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
I.

3.2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine
Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja načelniku.
R. Carić iznosi kako predloženi Program ovim izmjenama doživljava svoje I. izmjene, koje nisu značajne, na način
da se isti povećava od planiranog iznosa od 1.022.900,00 kn na iznos od 2.003.762,50 kn, odnosno povećava se za
80.862,50 kn, a koji se prije svega odnosi na povećanje stavke VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kršan, što obrazlaže.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2022.

u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja načelniku.
R. Carić daje kratko obrazloženje u kojem navodi da ovim izmjenama predloženi Program doživljava svoje I.
izmjene, na način da se isti povećava od planiranog iznosa od 4.043.496,96 kn na iznos od 5.165.004,20 kn,
odnosno povećava se za iznos od 1.121.507,24 kn. Najznačajnije se odnosi na povećanje stavke predviđene za
asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 625.000,00 kn i povećanje stavke javne rasvjete za iznos od 500.000,00
kn, ukupno javna rasvjeta do kraja godine 941.000,00 kn.
L. Mrzlić otvara raspravu.
B. Rogić podržava povećanje iznosa za asfaltiranje, te se nada a će se u sljedećem proračunu iznos još povećati da
bi se asfaltirale te naše ceste.
Š. Mujić pita na koji se dio Potpićna odnosi asfaltiranje, budući je stvarno potrebno asfaltirati ulicu od marketa prema
peterokatnici, situacija je tamo nepodnošljiva i mještani se bune.
R. Carić moli za strpljenje, a odgovara da su sredstva za Potpićan namijenjena upravo za asfaltiranje dotične ulice,
te se nada da će predviđen biti dovoljan za saniranje iste, a ako ostane sredstava asfaltirat će se i u Lanišću.
Nakon rasprave L. Mrzlić stavlja prijedlog predloženog Programa na glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12
glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić iznosi kako Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan ovim izmjenama
doživljava svoje I. izmjene, na način da se isti povećava od planiranog iznosa od 7.001.000,00 kn na iznos od
8.788.589,46 kn, odnosno povećava se za iznos od 1.787.589,46 kn, što obrazlaže. Nabraja novo uvedene
kapitalne projekte i to: Rekonstrukcija javne rasvjete Potpićan ekološko prihvatljiva i energetski učinkovita sa
iznosom od 160.000,00 kuna, kapitalni projekt Građenje javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim
vozilima u Kršanu Pristav u iznosu od 420.000,00 kuna, kapitalni projekt Uređenje dječjeg igrališta u Purgariji Čepić
u iznosu od 120.000,00 kuna, uređenje dječjeg igrališta u naselju Kožljak u iznosu od 120.000,00 kuna, uređenje
parkirališta u naselju Plomin Luka u iznosu od 120.000,00 kuna, uređenje parkirališta pokraj vrtića Pristav u iznosu
od 352.589,46 kuna. Potom iznosi kako je do povećanja rashoda došlo je kod sljedećih kapitalnih projekata:
3

uređenje dječjeg igrališta u Plomin luci u iznosu od 350.000,00 kuna i sada iznosi 950.000,00 kuna, izgradnja
infrastrukture u proizvodno poslovnoj zoni kršan Istok u iznosu od 800.000,00 kuna i sada iznosi 2.500.000,00 kuna,
proširenje groblja Kršan u iznosu od 25.000,00 kuna i sada iznosi 650.000,00 kuna, uređenje platoa u Plomin Luci, a
100.000,00 kuna i sada iznosi 150.000,00 kuna. U ovom programu došlo je do smanjenja rashoda kod slijedećeg
kapitalnog projekata Uređenje pješačko-poučne staze južni masiv Učke za 750.000,00 kn i sada iznosi 100.000,00
kuna.
L. Mrzlić otvara raspravu.
V. Runko pita, budući se ovim programom na lokaciji na Pristavu planira izgraditi trg, što je s projektom teniskog
igrališta koji je bio planiran upravo na tom mjestu.
R. Carić odgovara da je ideja trga još uvijek samo u fazi ideje, nema još ni idejnog projekta, već samo da se ta
lokacija uredi.
E. Huskić predlaže da se na nekoj lokaciji na našem podruju postavi spomenik rudarstvu, koje je zaslužno za sve što
imamo.
Š. Mujić predlaže da se u Kršanu postave elektropunionice. Također predlaže da se negdje u spomen rudarstvu
postavi kakav vagonet su ugljenom i to uredi ili sl.
R. Carić se slaže. Upoznaje da se na području Potpićna počela spremati dokumentacija i čeka se adekvatan
natječaj za EU fondove, za projekt sanacije, rekonstrukcije i prenamjene zgrade bivše separacije ugljena u nešto
kao poduzetnički inkubator, moderno, zeleno i digitalno uz naglasak na povijesni razvoj. Vezano za uređenje
parkirališta u Kršanu s elektropunionicom, ove godine nema prostora, no bit će u proračunu za 2023. godinu.
Nakon rasprave L. Mrzlić stavlja prijedlog predloženog Programa na glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12
glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta i korištenje sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja načelniku.
R. Carić obrazlaže predloženi Program navodeći kako isti ovim izmjenama također doživljava svoje I. izmjene i
dopune, na način da se od planiranog iznosa od 700.500,00 kn povećava na iznos od 937.999,28 kn, odnosno
povećava na iznos od 237.499,28, od kojih su najznačajniji povećanja na stavci: ''Poticaji poljoprivredi - Donacije PZ
Čepić Polje'' u iznosu od 40.000,00 kn, potom ''Održavanje poljoprivrednih putova'' na iznosu od 80.000,00 kn, te
stavci ''Izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja ruralne infrastrukture'' u iznosu od 140.000,00 kn.
Potom upoznaje vijećnika Š. Mujića, s obzirom na njegovo pitanje u jednoj od prethodnih točki, da je u tijeku
provedba natječaja za održavanje poljoprivrednih putova, te će se nakon odabira najpovoljnije ponude krenuti u
sanaciju ceste Kloštar – Tupljak.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA
PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENIH OD
ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA
KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU
OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja
Općine Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić iznosi kako ovaj Program ovim izmjenama doživljava svoje I. izmjene i dopune, na način da se od
planiranog iznosa od 5.076.761,00 kn povećava na iznos od 5.664.373,81 kn, odnosno povećava se za iznos od
587.612,81 kn a koji se odnose isključivo na povećanje troškova rada Dječjeg vrtića Kockica. Smatra da je ovaj
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iznos prevelik te se obvezuje inicirati tematsku sjednicu Općinskom vijeća s temom: predškolski odgoj i problematika
rada DV Kršan na kojoj će se raspravljati o povećanju ekonomske cijene vrtića, jer je sadašnja postala neodrživa.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA
OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić iznosi kako i ovaj Program ovim izmjenama doživljava svoje I. izmjene i dopune, na način da se isti
neznatno smanjuje za iznos od 1.063,21 kn, odnosno od planiranih 509.680,00 kn na 508.616,79 kn.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić iznosi kako predloženi Program ovim izmjenama doživljava svoje I. izmjene i dopune, na način da se isti
neznatno smanjuje za iznos od 1.063,21 kn, odnosno od planiranih 509.680,00 kn na 508.616,79 kn.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
3.9. Prijedlog I. Izmjena Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene
zaštite Općine Kršan za 2022.
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić iznosi kako predloženi Program ovim izmjenama također doživljava svoje I. izmjene i dopune, na način da
se isti smanjuje za iznos od 49.365,00 kn, odnosno od planiranih 421.120,00 kn na 371.755,00 kn.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNE BOLESTI I JAVNIH POTREBA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2022.
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
Predsjednik vijeća predlaže pauzu u 19:05 sati.
Sjednica se nastavlja u 19:15 sati.
Ad. 4.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024.
godinu
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L. Mrzlić poziva načelnika na podnošenje izvješća.
R. Carić iznosi kako je opsežan materijal I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu na stolu,
raspoređen na Opći dio proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka koje se predlažu I.
Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, te obrazloženje izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.
U svom obrazloženu naglašava da je ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu
predlaže povećanje prihoda i primitaka za 1.873.314,06 kn, te povećanje rashoda i izdataka za 928.243,08 kn u
odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena i dopuna prihodi primici iznose 41.614.775,06 kn, a rashodi i izdaci
42.339.201,04 kn. Razlika od 724.425,98 kuna je konsolidirani višak prihoda - rezultat poslovanja 2021. godine,
čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima. Ukupni prihodi povećavaju se za 1.873.314,06 kuna
pri čemu se prihodi poslovanja smanjuju za 723.897,04 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine se
povećavaju za 2.597.211,10 kuna. Ukupni rashodi povećani su za 928.243,08 kuna pri čemu se rashodi poslovanja
povećavaju za 2.079.158,62 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 1.150.915,54 kune.
Napominje da i ove I. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvi dan nakon njegove objave.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog I. izmjena i dopuna predloženog Programa na
glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donose
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
u tekstu kako je predloženo, uz izmjenu predloženu od strane Općinskog načelnika, a vezano uz dan stupanja na
snagu, a iste čine sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad. 5.) Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kršan
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić obrazlaže prijedlog, nakon čega napominje da je za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
koje ne donesu kodeks ponašanja predviđena je prekršajna sankcija sukladno članku 51. ZSSI-a. Napominje da ni
sam ne zna kako će se ovaj kodeks primjenjivati jer još nema prakse nigdje, ali smo ga obvezni donijeti točno u
ovom obliku.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog Etičkog kodeksa na glasovanje, slijedom kojeg se
jednoglasno s 12 glasova ZA donosi
ETIČKI KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad. 6.) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kršan
L. Mrzlić daje riječ načelniku.
R. Carić iznosi kako je zaprimljen prijedlog Komisije za izbor i imenovanje od 23.06.2022. godine, u sastavu Ana
Boneta, Boris Rogić i Esad Huskić da se u Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kršan imenuju Boris
Rogić za predsjednika, te Jelena Bartolić Škropeta i Zdenka Milevoj (predstavnica Udruge za zaštitu potrošača) kao
članovi.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog Odluke na glasovanje, slijedom kojeg se
jednoglasno s 11 glasova ZA i 1 glas PROTIV donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kršan
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kršan.
Članak 2.
Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se radi praćenja stanja, raspravljanja te davanja preporuka i
mišljenja vezano uz prava i obveze potrošača javnih usluga na području Općine Kršan prema odredbama Zakona o
zaštiti potrošača.
Pod javnim uslugama smatraju se usluge u smislu odredbe čl.25. Zakona o zaštiti potrošača.
Članak 3.
U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kršan imenuju se:
1. Boris Rogić, predstavnik Općine Kršan – predsjednik,
2. Jelena Bartolić Škropeta, predstavnik Općine Kršan – član,
3. Zdenka Milevoj, predstavnik Društva za zaštitu potrošača Istre – član.
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Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga Općine Kršan («Službene glasilo Općine Kršan» br.03/22.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom glasilu Općine Kršan".
Ad. 7.) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan
R. Carić iznosi da je zaprimljen je prijedlog Komisije za izbor i imenovanje od 23.06. 2022. godine u sastavu Ana
Boneta, Boris Rogić i Esad Huskić da se u Komisiju za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan imenuju Esad Huskić
za predsjednika, te Mauricijo Bajerić i Darko Androić kao članovi.
L. Mrzlić otvara raspravu, no primjedbi nije bilo pa stavlja prijedlog Odluke na glasovanje, slijedom kojeg se
jednoglasno s 12 glasova ZA donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan
I.
Osniva se Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Komisija), kao radno tijelo
Općinskog vijeća Općine Kršan.
II.
U Komisiju iz točke I. ovog rješenja imenuju se:
1. Esad Huskić - za predsjednika,
2. Mauricio Bajerić - za člana,
3. Darko Androić - za člana.
III.
Nadležnost i zadaci Komisije utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br.07/15).
IV.
Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Rješenje Općinskog vijeća Općine Kršan o imenovanju Komisije za
dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, KLASA: 021-05/15-01/5, URBROJ: 2144/04-05-15-9 od 10. lipnja 2015.
(Službeno glasilo Općine Kršan br.07/15).
V.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.
Ad. 8.) Razno
L. Mrzlić poziva članove vijeća da se jave za riječ.
S. Šturbej predlaže uređenje igrališta na Pristavu na način da se popravi ograda iza golova, neki od stupova javne
rasvjete su nagnuti, te možda da se postavi antistres podloga na dječje igralište gdje je šljunak. Napominje da se
igralište buši nakon svake fešte u Kršanu, te treba razmisliti o tome da se nakon fešte obvezno te rupe zapune
betonom. Također predlaže da se na igralištu osvježe postojeće linije.
R. Carić podržava sve rečeno. Potom upoznaje da je prošli četvrtak malom prigodnom svečanošću otvoreno
obnovljeno školsko igralište u Čepiću, te se sada nastavlja s ostalim planiranim igralištima kao što su Kršan, Vozilići,
dok će se dječje igralište u Plomin Luci urediti kroz FLAG, te dječje igralište Kožljak, no više – manje sva dječja
igrališta na području općine su u dosta lošem stanju. Slaže se da je igralište u Kršanu previše izbušeno i
devastirano, pogotovo nakon zadnje manifestacije, te će se založit da se više ne buši.
S. Mujić postavlja pitanje kad će se postaviti kamere ili ležeći policajci na relaciji Kršan – Potpićan, te predlaže da se
pozovu stručne službe policije ili Hrvatske ceste da procjene. Moglo bi se nešto desit, djece ima puno, te nešto treba
poduzeti, što obrazlaže.
R. Carić odgovara kako su ovdje bili predstavnici iz Labina i Pule iz Policijske uprave Istarske, te su predložene četiri
lokacije, jedna u Kršanu, jedna u Plominu ispred restorana Burra, jedna u Čepiću i jedna u Potpićnu. Struka je
utvrdila da je jedini tehnički mogući smještaj kamera za ograničavanje brzine vozila u Potpićnu ili u Plominu, jer ovi
stupovi u Kršanu nemaju uvjete za postavljanje kamere zbog dovoda struje i interneta. Pitanje rasterećenja ceste
prema Potpićnu je pitanje našeg prostornog plana koji je u tijeku i u izradi je glavni projekt od strane Hrvatskih cesta
za izgradnju ceste Kloštar – Išišće, kojom će područje Kršana i Potpićna biti rasterećeno velikog prometa.
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V. Runko pita ima li više informacija osim onih iz medija o posjeti Župana, a vezano uz sportsku dvoranu Potpićan.
R. Carić odgovara da je situacija sljedeća: imamo projekt trodijelne dvorane, a koji je za Županiju prevelik. Istarska
županija bi sudjelovala u sufinanciranju samo u slučaju izgradnje školske dvorane koja zadovoljava minimalne
potrebe Osnovne škole Vladimir Nazor za održavanje zdravstvenog odgoja. Sad smo u dilemi da li da postojeći
projekt smanjimo.
V. Runko iznosi da se radi o projektu minimalne dvorane dimenzija 40 x 20 m koja udovoljava uvjetima za
malonogometno igralište, što obrazlaže. A ako su oni spremni platiti za manju, neka plate koliko su spremni.
Preporuča da se projekt zgotovi.
B. Rogić apelira da se sve proba učiniti da bi se osigurao smještaj djece u vrtić koji nisu upali. Što se tiče
prometnica, smatra da je najopasnija prometnica na Labinštinu u Čepiću, gdje prolazi puno prometa i ima pet izlaza,
a nema uvjeta za postavljanje kamera, te smatra da treba naći način da se taj problem riješi. Potom, je mišljenja da
bi se ostvarili svi danas nabrojani projekti da bi trebalo još stotinu godina puniti proračun, te da treba bit skroman.
J. Bartolić Škropeta postavlja pitanje vezano uz vrtić, da li je ostalo još čestica oko vrtića da bi se postojeći vrtić
mogao proširiti, da li imamo još mjesta za širenje, na što joj R. Carić odgovara da se može širiti samo u gabaritima
dvorišta, što obrazlaže.
V. Runko iznosi mišljenje da je općinska parcela velika oko 5 ili 6 tisuća kvadrata, a da nije izgrađena više od 30 –
35%, te da ima prostora, što obrazlaže.
J. Bartolić Škropeta je mišljenja da ukoliko je Istarska županija stvarno voljna učestvovati u financiranju sportske
dvorane, treba to prihvatiti i izgraditi jednu manju energetski efikasnu dvoranu, čime bi se smanjili i troškovi
održavanja.
R. Carić ponovno rezimira stav Istarske županije, no mišljenja je da ukoliko sad idemo mijenjati projekt u manji da bi
se je izgubilo 4 – 5 godina rada, te je u dilemi što učiniti.
L. Mrzlić također smatra da je jako puno vremena uloženo u postojeći projekt i ako se ide u izmjenu da bi prošlo još
puno vremena, a u pitanju su ne samo školska djeca, nego i djeca s okolnih područja, te da to treba gledati
dugoročno. Vjeruje da to nije toliko velika dvorana, te da bi takva puno doprinijela cijelom području. Mišljenja je da
ako se nešto radi, da se napravi kako treba.
E. Huskić se ne slaže s kolegicom Jelenom, jer smatra da kad se nešto napravi da je to gotovo i da nema više, pa je
bolje onda ni ne napraviti ništa. Također smatra da dionica u Čepiću nije najopasnija, jer postoji i dionica u Potpićnu
gdje dnevno prolazi oko 150 kamiona dnevno, što obrazlaže.
Pitanja više nije bilo, te je Predsjednik vijeća konstatira da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda, zahvaljuje svima
na pozornosti i dolasku i zaključuje sjednicu u 19:57 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika
Sandra Jurasić, v.r.

Lucian Mrzlić, v.r.
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