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Z A P I S N I K 
 

sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 28. rujna 2016. godine, 
u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
  
 
Sjednici su nazočni:  
- 13 od 14 vijećnika: Boris Babić - predsjednik, Zdravko Vidak – potpredsjednik, Sanja Frankola 
Jedrejčić - potpredsjednica, te članovi: Silvano Uravić, Nensi Runko, Slavko Rabar, Zoran Karlić, 
Suzana Licul, Valter Fornažar, Ranko Baćac, Aldo Jurasić, Darko Androić i  Esad Huskić (nedostaje: 
Eđeo Brenčić – član), 
- Vlado Peršić – zamjenik načelnika,  
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Silvana Smilović – voditelj Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne 
poslove, Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove i 
Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika, 
- predstavnici medija: Robi Selan (Labinština info), Silvana Fable (Radio Labin) i Katarina Šoštarić 
Perković (5portal). 
 
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 i materijal, te akte sa današnje 
sjednice.  
 
Započeto u 19

05
 sati. 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća B. Babić otvara 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kršan, pozdravlja poštovane vijećnice i vijećnike, zamjenika načelnika, gospodu iz Općine,  
predstavnike medija, današnje goste gdina. Alena Golju i gdina. Borisa Rogića. Moli R. Carića za 
prozivku.  

 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke vijećnika od strane R. Carića, predsjednik konstatira da je od 14 vijećnika sjednici 
prisutno 13, dovoljno da mogu započeti sa radom.  

 
 

Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane 
dana  14. srpnja 2016. godine 
Tijekom otvorene rasprave po predloženom tekstu zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća 
održane 14. srpnja 2016. godine dopuna ni prijedloga za izmjenu nema. Navedeni zapisnik se usvaja.  
  

U rad sjednice uključuje se vijećnik Eđeo Brenčić, koji dolazi u 19:10 sati.  
 
Ad 2.) Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2015. godinu  
Predsjednik daje riječ obrazloženja gdinu. Alenu Golji, direktoru Trgovačkog društva 1. Maj Labin 
d.o.o. Labin za podnošenje Izvješća o poslovanju.  
A.Golja upoznaje da je trgovačko društvo 1.Maj Labin u 2015. g. poslovalo izuzetno pozitivno, da su 
po prvi puta ostvarili dobit u iznosu od preko 1,6 milijuna kuna, pa su obzirom na dobar poslovni 
rezultat iskoristili priliku i u suradnji sa revizijom sredili kompletnu bilancu Društva, što se moglo 
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primijetiti preko porasta amortizacije, a najviše se odnosi na investiciju za deponiju Cere. Upoznaje da 
je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša nabavljeno komunalno vozilo, mobilno reciklažno dvorište 
za Grad Labin, a kao najbitnije kupljen je program čipiranja za sve posude, čipirane su posude na 
području čitave labinštine, pa upravo od ovog mjeseca kreće prvi probni obračun po volumenu 
prikupljenog otpada. Navodi da po formiranju Vlade RH i donošenju svih pravilnika, započela bi 
naplata prema volumenu, za što su spremni za čitavu labinštinu. Upoznaje da je potpisan relativno 
velik broj sporazuma za obročnu otplatu,  za one građane koji nisu mogli redovito plaćati uslugu, kako 
bi izbjegli skupe ovrhe, koje dodatno opterećuju i tvrtku i građane, a sama naplata preko ovrhe je 
dosta otežana, spora i proteže se u nedogled.  
Nadalje upoznaje da se radilo na pojačanoj edukaciji zaposlenika, posebno zaposlenih u 
računovodstvu, kako bi se povećala efikasnost radnih procesa, pa su takvom organizacijom dobili bolji 
uvid u troškove. Izdvaja da se komunalna djelatnost svakim danom sve više nalazi na tržištu, da 
pogrebna djelatnost nije više komunalna, a da su prvi koji imaju sve dozvole potrebne za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti. Glede gospodarenja otpadom, navodi da se također liberalizira prema tržištu, 
mišljenja je da su to uspjeli ostvariti. Glede aktivnosti koje obavljaju na održavanju zelenih površina, 
navodi da već dosta prihoda ostvaruju po tržišnim principima, da sve rade da ne opterećuju građane s 
dodatnim troškovima, da se ne povisuju cijene ni po jednom pitanju. Zaključuje da je otpada koji se 
selektira sve više i  više, da Grad Labin prema posljednjim pokazateljima bilježi povećanje preko 20 %, 
da očekuju formiranje Vlade i otvaranje svih fondova, te apliciraju natječaje, te da imaju spremnu 
projekciju i za Općinu Kršan. Vjeruje da će u 2017.-oj godini i Općinu Kršan opremiti sa zelenim 
otocima i da će selektiranje krenuti u puno većem obimu nego što je danas. 
Predsjednik zahvaljuje gosp. A. Golji na podnošenju Izvješća te otvara raspravu.  
Na pitanje Z. Vidaka o broju zelenih otoka za područje Općine Kršan, A. Golja upoznaje da pored 
općine Sveta Nedjelja ni Kršan nije dobro opremljen sa zelenim otocima, da se ne može reći da je 
stanje zadovoljavajuće niti po količini prikupljenog selektiranog otpada, ali da stanje ipak nije loše, da 
će se stanje glede omjera financiranja iz Fonda najvjerojatnije promijeniti, sa dosadašnjih 40% na 
60%, što bi za Općinu Kršan bila velika prednost, jer će manje trošiti. Nadalje navodi da sve greške u 
koracima koje su iskusili na području Labina od 2008.-e, neće  ponavljati u Kršanu, već ćemo odmah, 
temeljem iskustva  uvesti ono najbolje. Mišljenja je da se odustane od zelenih otoka i da odmah 
postavimo žute kante, eventualno s vrećicama za papir i staklo, o čemu slijede dogovori sa 
predstavnicima Općine Kršan, te spremanje tendera kako bi se bilo spremno prilikom raspisivanja 
natječaja od strane Fonda. Pojašnjava da iako je do sada Općina Kršan malo zaostala po pitanju kanti 
i zelenih otoka, to bi se vrlo brzo nadoknadilo, te bi se prevazišlo sve one boljke koje su imali na 
području Grada Labina. 
Na pitanje S. Uravića o pokretnom reciklažnom dvorištu, o kojem su raspravljali tijekom ranijeg posjeta 
na sjednici Općinskog vijeća općine Kršan, da li se nešto promijenilo, gosp. A. Golja upoznaje da od 
listopada prošle godine nažalost niti jedan natječaj od strane Fonda za zaštitu okoliša nije plasiran za 
komunalnu opremu, niti se dobilo ijednu kunu iz Fonda, osim naplate po starijim ugovorima. Upoznaje 
da krivica nije niti njihova niti općinskog načelnika, jer niti jedan natječaj nije apliciran.     
S.F.Jedrejčić postavlja pitanje hoće li poskupiti naknade za odvoz otpada zbog Kaštijuna, na koje A. 
Golja upoznaje da se od ožujka 2016. g. kompletan otpad odvozi na Kaštijun, da još uvijek traje probni 
rok kalkulacije troškova, da se čeka formiranje nove Vlade, da sadašnji ministar ima drugačije 
mišljenje glede županijskih centara, te je nepoznato što će sada biti. Navodi da postoje saznanja o 
penalima EU, da Istarska županija ih neće plaćati, obzirom je odrađeno sve po europskim direktivama, 
jedino što ne bi bilo pošteno da te penale plaća država. Navodi kako vjeruje da će puno bolje proći oni 
koji su se uskladili, a to su jedino Istarska i Primorsko goranska županija, a ako u konačnosti i dođe do 
nekog poskupljenja, ne bi trebalo biti toliko poskupljenja u Istri, koliko u ostatku Hrvatske.  
Pitanja više nema, predsjednik B. Babić daje na usvajanje Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva 
1.Maj d.o.o. Labin za 2015. godinu.  
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 14 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi   
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju društva 1. MAJ LABIN d.o.o Labin za 2015. godinu. 
2. Ovaj će se zaključak objaviti u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća B. Babić zahvaljuje gosp. A. Golji na podnošenju 
izvješća, te A. Golja pozdravlja nazočne i napušta vijećnicu.    
 
 
Ad 3.) Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2016. godine   
Predsjednik B.Babić upoznaje da je načelnik V. Runko ispričao svoj nedolazak na sjednicu, zbog 
bolesti, pa će ga zamjenik načelnika V. Peršić djelomično zamijeniti, te se ispričava što to nije rekao 
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na početku sjednice. Upoznaje o dogovoru sa načelnikom da će preostale nejasnoće obrazložiti 
načelnik na narednoj sjednici.  
E.Brenčić predlaže da se točke skinu sa dnevnog reda, a N. Runko postavlja pitanje da li mogu 
glasovati o tim točkama, na koje G. Fable upoznaje da o Izvršenju proračuna mogu glasovati, a o 
podnošenju Izvješća o radu Općinskog načelnika – ne.  
S. Smilović upoznaje da je Proračun za prvih 6 mjeseci ove godine toliko jednostavan i dobro ispao da 
nema smisla da se glasovanje o njemu odgađa, eventualno ukoliko ima posebnih pitanja na koje ona 
ne bi znala odgovoriti.  
Temeljem usuglašavanja stavova vijećnika za točku 3. obrazloženje će dati S. Smilović ili V. Peršić, a 
točku 4. dnevnog reda preskočiti će se, dok bude načelnik prisutan.  
S. Smilović upoznaje da o Izvršenju za prvih 6 mjeseci nema što puno pričati, da je vijećnicima u 
materijalima upućeno dosta iscrpno Obrazloženje, dodaje da 13 milijuna kuna koje je ostvareno 
prihoda odavna nisu imali tako veliko, 61% u odnosu na proteklu godinu, a obzirom na Plan nije baš 
nešto, jer je Plan bio dosta ambiciozan. Napominje da je usporedba Plana i ostvarenja, na onaj Plan 
prije rebalansa, jer rebalans je donesen u sedmom mjesecu, da su uglavnom svi prihodi ostvarili se 
sasvim solidno, da neke veće investicije nismo imali, tako da su prihodi 13 milijuna, a troškovi 9. Ono 
najvažnije, a to je onaj manjak s kojim smo krenuli na početku godine, a bio je  5 milijuna, smanjen je 
na mlijun i nešto kuna, pa ukoliko se tako nastavi do završetka godine bilo bi sasvim u redu. Završava 
da Općina odavno nije imala ovako dobar rezultat ostvarenja Proračuna.  
B. Babić zahvaljuje na podnošenju Izvješća, te otvara raspravu. Prijavljenih nema, pa Izvještaj po 3. 
točci daje na glasovanje. 
Temeljem glasovanja sa 14 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće 
donosi  

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN 

ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2016. GODINE 
 

 u tekstu kako je dostavljen u materijalima za ovu točku dnevnog reda, te isti čini sastavni dio 
akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 4.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje siječanj – lipanj 2016. 
godine 
Predsjednik B. Babić pita da li se vijećnici slažu da se ova točka dnevnog reda preskoči, te uvrsti u 
dnevni red naredne sjednice.  
Primjedbi nema, pa se prelazi na obradu 5. točke dnevnog reda.  
 
 
Ad 5.) Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan  
Predsjednik daje riječ G. Fable. 
G Fable upoznaje o detaljima objave natječaja, rokom dostave prijava, brojem dostavljenih ponuda, 
utvrđivanju valjanosti ponuda i slanju obavijesti zainteresiranim ponuđačima o rezultatima natječaja te 
rokom za dostavu prigovora. Upoznaje da nije zaprimljen niti jedan prigovor, te su utvrđeni prijedlozi 
konačnih odluka o prodaji nekretnina. Nadalje upoznaje da su dva ponuđača kupoprodajnu cijenu 
voljna plaćati jednokratno, a jedan se odlučio za plaćanje u 12 rata tj. obroka. Na kraju upoznaje o 
kašnjenju uplate od strane jednog kupca prema Odluci Općinskog vijeća o prodaji nekretnine od 
24.02.2016. godine, te prijedloga Odluke o prihvaćanju uplate kupoprodajne cijene i pripadajućih 
kamata od strane Komisije.  
B. Babić otvara raspravu.  
N. Runko pita da li je moguće, da se za kupce nekretnina koji u roku ne podmiruju rate ili ih podmiruju 
sa zakašnjenjem, za ubuduće poduzme da se nekretnina ponovno stavi u vlasništvo Općine Kršan, na 
koje G. Fable upoznaje da se sa osobama zaključuje Ugovor tek nakon što uplate ukupnu 
kupoprodajnu cijenu i troškove natječaja, da je to Općinsko vijeće odlučilo i Odlukom, te Pravilnikom je 
to utvrđeno. G. Fable dalje upoznaje ukoliko Komisija predloži, a Općinsko vijeće usvoji prodaju 
nekretnine uz plaćanje na rate, te ukoliko isti kupac ratu ne podmiri, odmah od strane Financija ga se 
kontaktira i na to upozori. Ukoliko takvi tri mjesečna obroka ne plate upoznaje da se prekida 
kupoprodajni proces i vraća se na ovo Vijeće. Za primjer navodi jedan današnji prijedlog gdje se radi o 
zakašnjeloj uplati, za koje su obračunate zakonske zatezne kamate, te Komisija predlaže sklapanje 
Ugovora o kupoprodaji nekretnine, ako to Općinsko vijeće prihvati.  
Tijekom rasprave više nema prijavljenih, pa predsjednik daje prijedloge za prodaju nekretnine na 
usvajanje.       
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 
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1. Općina Kršan prodaje Peri Džambo, Kamenjari 27A, Zagorje, Plomin, OIB 12835175606, 

kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao k.č. 1044 upisana u z.k.ul. 1916 u 
k.o. Plomin, u cjelini vlasništvo Općine Kršan, nekretnina se nalazi u naselju Zagorje - Kamenjari. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog 
ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke Pero Džambo, Kamenjari 27A, Zagorje, Plomin dužan je 
platiti Općini Kršan  kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (28.710,00 kn), uz 
4 % kamata  na obročnu otplatu kupoprodajne cijene. 
Kupac Pero Džambo, Kamenjari 27A, Zagorje, Plomin dužan je  u roku od 30 dana od dana prijema 
ove odluke uplatiti 30% ukupnog iznosa postignute kupoprodajne cijene umanjenu za jamčevinu od 
2.871,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 5.742,00 kn na 
žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – 
OIB.  

4. Preostali iznos postignute kupoprodajne cijene kupac Pero Džambo, Kamenjari 27A, 
Zagorje dužan je plati obročnom otplatom u 12 rate prema Otplatnom planu koji čini sastavni dio 
ove Odluke. 

5. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Pero Džambo dužan je Općini Kršan 
platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 1.756,25 kn. Ove troškove je imenovani  dužan uplatiti na žiro-račun 
Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

6 Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 5., 
kupac Pero Džambo može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora,  nakon čega stječe pravo 
uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

7. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i   5. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

8. U slučaju neizvršavanja obveze obročne otplate kupoprodajne cijene iz toč.4. ove Odluke 
duže od 3 mjesečna obroka pristupit će se poništenju natječaja te zadržavanju uplaćene jamčevine i 
troškova postupka. 

9. Na temelju ove Odluke, nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i troškova natječaja, 
Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao prodavatelja, s kupcem Perom 
Džambo, Kamenjari 27A, Zagorje, Plomin ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

          
 
Također temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

 
1. Općina Kršan prodaje, Branku Dermit, Kožljak 10,  52234 Plomin, OIB 28656982085, kao 

jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao k.č. 762/8 upisana u z.k.ul. 570 k.o. 
Kožljak, suvlasništvo Općine Kršan u 1/3 udjela.  

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog 
ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Branko Dermit dužan je platiti Općini Kršan  
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (9.500,00 kn), umanjenu za jamčevinu 
od 947,47 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 8.552,53 kn na 
žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – 
OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, Branko Dermit dužan je Općini Kršan platiti  
u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 1.131,25 kn. Ove troškove je imenovani dužan uplatiti na žiro-račun 
Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate kupoprodajne cijene  iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4. ove odluke Branko 
Dermit može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora,  nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 
nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i   4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  
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7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem Brankom Dermit ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 
 
 
Potom temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

     
1. Općina Kršan prodaje, Gordani Škopac, G. Martinuzzi 12, Rabac,  OIB 28755093864, kao 

jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao k.č. 1191/2 upisana u z.k.ul. 634 k.o. 
Kršan,  vlasništvo Općine Kršan u cjelini. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog 
ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Gordana Škopac dužna je platiti Općini Kršan  
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (16.400,00 kn), umanjenu za 
jamčevinu od 1.640,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatila, tj. dužna je uplatiti ukupan iznos od 
14.760,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom 
na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, Gordana Škopac dužna je Općini Kršan 
platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 2.006,25 kn. Ove troškove je imenovana dužna uplatiti na žiro-račun 
Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate kupoprodajne cijene  iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4. ove odluke Gordana 
Škopac može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora,  nakon čega stječe pravo uknjižbe 
vlasništva nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i   4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovane nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem Gordanom Škopac ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 
 
 
Ponovno temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

       
1. Općinsko vijeće Općine Kršan je, nakon provedenog javnog natječaja, donijelo Odluku 

Klasa: 021-05/16-01/2 Ur.broj: 2144/04-05-16-8 od  24.02.2016. godine, kojom prodaje Slavici Đukić, 
Plomin 47, 52234 Plomin, OIB:56744598233, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 
označenu kao kat. čest. br. 33/2 ZGR upisana u z.k.ul. 19 k.o. Plomin, u cjelini vlasništvo Općine 
Kršan za postignutu kupoprodajnu cijenu od 12.950,00 kn uz obavezu plaćanja troškova u visini 
1.537,50 kn. 
 2. Utvrđuje se imenovana sa zakašnjenjem izvršila uplatu kupoprodajne cijene, uz pripadajuće 
kamate u ukupnom iznosu od 13.474,27 kn te izvršila uplatu  troškova natječaja u visini 1.537,50 kn, 
te Općinsko vijeće prihvaća izvršenu uplatu i ovlašćuje Općinski načelnik Općine Kršan  da u ime 
Općine Kršan, kao prodavatelja, s kupcem Slavicom Đukić sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine iz 
toč.1. ove Odluke. 

 
 
Ad 6.) Imenovanje predstavnika Općine Kršan za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva 
Vodovod Labin d.o.o. Labin 
Predsjednik upoznaje sa prijedlogom da se Valter Fornažar imenuje kao predstavnik Općine Kršan za 
člana Nadzornog odbora TD Vodovod Labin d.o.o. Labin. 
Nakon usuglašavanja vijećnika, te temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko 
vijeće donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
 

I. 
VALTER FORNAŽAR iz Kršana, Kršan 44, predlaže se, kao predstavnik Općine Kršan, za 

člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin. 
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II. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Ad 7.) Informacija o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kršan (izlagatelj gosp. Boris 
Rogić, Stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije) 
Predsjednik daje riječ obrazloženja izlagatelju gosp. Borisu Rogiću.  
Nakon pozdrava nazočnih, gosp. B. Rogić moli da točku 7. i 8. zajedno obrazloži, obzirom su  
povezane, a vijećnici kasnije o jednoj glasuju, a drugu primaju na znanje. Primjedbi nema.  
B. Rogić podsjeća da je Općinsko vijeće općine Kršan još 2013. g. nakon provedenih lokalnih izbora u 
roku od 60 dana nakon konstituiranja Općinskog vijeća donijelo Odluku o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Kršan, da je načelnik Stožera ZiS Općine Kršan mogao biti jedino zamjenik 
načelnika, a članovi koji su morali činiti Stožer bili su predstavnici vatrogastva, zdravstva, policije i 
Državne uprave zaštite i spašavanja. Upoznaje da je ova točka stavljena na dnevni red iz razloga 
stupanja na snagu Zakona o sustavu Civilne zaštite, zbog kojeg se Zakon o zaštiti i spašavanju stavlja 
ad acta, a temeljem kojeg je donijeto ovo Rješenje koje treba staviti izvan snage, kako je predloženo.  
Upoznaje da se Stožer zaštite i spašavanja tako više ne zove, već se naziva Stožer Civilne zaštite 
(CZ), za koje promjene je potrebno donijeti Rješenja od strane lokalne uprave. Upoznaje o promjeni u 
odnosu na ranije, da Stožer civilne zaštite ne donosi predstavničko tijelo JLS, već ga sada donosi 
Izvršno tijelo, tj. načelnik Općine Kršan. Za stavljanje izvan snage Rješenja o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja  Općine Kršan potrebno je donošenje Rješenja predstavničkog tijela, koje 
ga je imenovalo. Upoznaje o drugim novinama prilikom imenovanja članova Stožera CZ, te koji članovi 
moraju biti članovi Stožera. Upoznaje da nakon potpisivanja Odluke o imenovanju, te njezinoj 
pravovaljanosti, načelnik dobiva Poslovnik o radu Stožera i Plan aktiviranja odnosno mobilizacije 
članova Stožera. Na kraju obavještava i upoznaje da je Istarska županija domaćin državnog 
natjecanja vatrogasaca, da se mladež natjecala prošle subote, te je sudjelovalo oko 1500 
vatrogasaca. Naredni vikend natjecanje se  nastavlja za sudionike iz redova JVP i DVD-a, da se 
očekuje 2500 učesnika, da će se natjecanje održati na stadionu „Uljanika“ u Puli, da su ponosni da se 
isto organizira u IŽ, te sukladno tome trude se da organizacija bude primjerena našoj Županiji. Poziva 
sve zainteresirane da istome prisustvuju.  
Predsjednik B. Babić zahvaljuje B. Rogiću, te otvara raspravu po točkama 7. i 8. 
V. Fornažar navodi da se slaže sa predloženim, ali da su ranije bile uključene i Lovačke udruge, te 
obzirom da na području Općine imamo dvije lovačke udruge, preko 150 članova, da ne bi bilo 
naodmet da barem predsjednici tih Udruga budu članovi Stožera, obzirom puno bolje poznaju teren.   
B. Rogić izražava da su razmišljanja dobra, ali da je na razini Županije napravljena piramida gdje su 
angažirani svi oni koji u danom momentu sa svojim tehničkim potencijalima budu angažirani i sudjeluju 
u radu. Da su uključeni predstavnici Saveza lovaca IŽ, DUZS-a, Saveza ronioca IŽ, da su lovci jaka 
operativna snaga iz razloga osposobljenosti te saznanja terena, da kvalitetno odrade svoj angažman, 
te ih se puno koristi za potražne radnje. Također navodi da nije protivan predloženom.   
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, predsjednik navodi da se 7. točka ne stavlja na glasovanje, te  
daje na glasovanje prijedlog po 8. točci dnevnog reda.  
 
 
Ad 8.) Donošenje Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju stožera zaštite i 
spašavanja Općine Kršan (izlagatelj gosp. Boris Rogić, Stručni suradnik Službe zaštite i 
spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije) 
Obzirom se rasprava po točci već odradila, predsjednik B. Babić konstatira da temeljem glasovanja sa 
14 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi  

 
R J E Š E NJ E 

o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan 

 
I. 

 Stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/13) i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/15). 

 
II. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
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Ad 9.) Informacija – popis dionice predviđenih za asfaltiranje u 2016. godini 
Predsjednik navodi da pošto nema načelnika, a gosp. Zdravko Vidak je predsjednik Komisije, da 
podnese Izvješće, a pitanja mogu postaviti i gđi. Vilmi Stankić. Otvara raspravu.  
S.F.Jedrejčić pita glede pitanja kolege Z. Karlića o sanaciji Industrijske ulice u Potpićnu, da taj problem 
nije spomenut, pa je zanima što je s time, te da je rješavanje tog pitanja možda prioritet nad drugim 
pitanjima.  
S. Vilma upoznaje da se za Industrijsku ulicu radi projekt odvodnje, da će se vjerojatno sanacija 
napraviti odjednom, da bi bilo glupo da se sada nanovo asfaltira pa potom opet kopa. Upoznaje da 
trenutno nema saznanja u kojoj je to fazi, ali da podatak može dostaviti email-om, na koje se S.F. 
Jedrejčić zahvaljuje.     
N. Runko navodi da dostavljeno nije Izvješće Komisije već popis zahtjeva za sanaciju, da bi Izvješće 
sadržavalo ukupnu cifru namijenjenu za stavke, navedene bi bile kategorije ceste, te smatra da to nije 
potpun sadržaj niti Izvještaj. Pita da li je redni broj po prioritetima, da li se radi o pismenim zahtjevima 
ili usmenim, na koje Z. Vidak upoznaje da se radi o zahtjevima i željama. N. Runko navodi da nisu 
navedene sve želje.  
E. Huskić postavlja pitanje imenovanja Komisije, tko ju je imenovao i predložio, tko im je dao nalog za 
rad. Pitanje kolegice Sanje je mislio postaviti sam, pita koja je svrha te Komisije, koja je po njegovom 
mišljenju ilegalna. Pita da li više vrijedi pitanje ili prijedlog nekog, u odnosu na kolege iz Vijeća, da se 
radi o pitanju vijećnika od pred 2-3 godine. Dostavljeno Izvješće za Općinu smatra poniznim, da nije 
niti navedeno tko je prisustvovao, kada ni gdje, niti po čijem nalogu. Prijedloge smatra validnim i 
dobrim, obzirom ih je netko pitao. Rješavanje pitanja stanara iz 2 – 3 ulaza stambenih zgrada u 
Potpićnu, ukupno 20-30 obitelji smatra prioritetnijim od rješavanje pitanja invalida Nišandžića.  
Z. Vidak navodi da prozivanje Komisije kao neozbiljne može prozivati samo neozbiljan vijećnik, 
upoznaje da je Komisiju imenovao načelnik gdin. V. Runko, da je materijal za točku upućen kao popis 
želja, za 600 tisuća kn (sa PDV-om), koliko je za to predviđeno Proračunom, a da bi rasprava trebala 
biti o tome gdje će se asfaltirati.  
S. Rabar navodi da je nejasno što podrazumijevaju Pripremni radovi, što sadržava navedena cijena, 
da li je cijena dovoljna da bi se navedeno i napravilo. To govori stoga što na svakoj sjednici prihvaćaju 
zapisnik, a potom nitko ne pita što se po takvom zapisniku napravi odnosno izvrši. Ne smatra krivcem 
onog tko piše zapisnik, nego one koji ne traže izvršenje, rješenje tj. završetak po tome. Mišljenja je da 
svi spomenuti u zapisniku trebaju dati zaključak tj. dovršetak po onome za što su zaduženi. Smatra da 
su stavke prekratko opisane, a da bi previše koštalo popisivanje.   
S.F.Jedrejčić zanima sastav Komisije, te zbog čega o tome nisu vijećnici upoznati, da vidi da se 
osnivala Komisija za naplatu nedospjelih potraživanja i Komisija za ceste, možda još koja, a nije 
poznato koji su članovi. Obzirom se vjerojatno plaćaju iz Proračuna, navodi da nisu oglašene ni na 
web stranici Općine, osim onih koje je imenovalo Općinsko vijeće.  
G. Fable upoznaje da je Komisiju za naplatu potraživanja imenovalo ovo Vijeće, a R. Carić upoznaje o 
pravu načelnika da imenuje Komisije, sastav ljudi koji u okviru Proračuna daju prijedloge, što je i ranije 
bila praksa. Upoznaje da načelnik ima to pravo da ih imenuje, te ništa nije sporno.  
N. Runko navodi da na popisu, pored privatnih, vidi i neke poslovne zahtjeve, pa pita da li je uzeta u 
obzir te uvrštena i analiza komunalnog redara postojećeg stanja, na koje V. Stankić izražava žaljenje 
jer ne može dati informaciju, obzirom ne sudjeluje u radu ove Komisije. Na upućeno pitanje Z. Vidak 
upoznaje da je najviše uključen komunalni redar, da je napravljen popis, ali da ima još zahtjeva. N. 
Runko daje primjedbu na popis jer ne sadržava ni kvadrature, te pita da li se uzima u obzir da se 
sanira neka cesta koja je ranije bila napravljena u odnosu na onu koja je kasnije napravljena, da li se 
to uzima kao prioritet.  
Z. Vidak upoznaje da ima puno više zahtjeva od onog što je na popisu, da su tu vijećnici koji 
razmatraju i određuju prioritete, za primjer navodi sanaciju u Potpićnu, Industrijska ulica, za koji je 
projekat odvodnje u izradi.  
S. Uravić navodi paradoksalnu situaciju da voditelj Odsjeka za urbanizam nije član navedene 
Komisije.   
 
 Vijećnicu napušta vijećnik Eđeo Brenčić, u 19:55 h, te pozdravlja.  
 
S. Rabara zanima tko su članovi ove Komisije, te predlaže da S.F.Jedrejčić bude član ili predsjednik 
ove i svake druge Komisije, da bi znala da li Komisija postoji.      
Prijavljenih tijekom rasprave po ovoj točci više nema, predsjednik B.Babić navodi je 9. točka dnevnog 
reda bila davanje informacije.   
 
 
Ad 10.) Razno 
Predsjednik B. Babić daje mogućnost postavljanja pitanja.  
S. Rabar izražava zadovoljstvo da je konačno započela gradnja cesta Vozilići – Kršan, da su mnogi 
time zadovoljni.  
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Z. Vidak navodi da je urgirao kod ministra da se radovi započnu prije 11.09.2016.g. ali je odgovor 
dobio da će radovi započeti iza 15. 09. 2016. g.    
S. Uravić apelira na gosp. Z.Vidaka da se pokuša angažirati na rekonstrukciju dionice ceste 
Nedešćina – Kršan, jer zadovoljan je započetom rekonstrukcijom, ali navedena dionica ostala je na 
razni 19. stoljeća, a sada će biti i puno prometnija zbog rekonstrukcije već spomenute dionice.  
 
R. Baćac postavlja pitanje kako napreduje Prostorni plan, na koje V. Stankić upoznaje da su 
primjedbe usuglašene, da se, svima koliko se zakonski moglo, udovoljilo zahtjevima, da će nakon 
objave Izvješća ovih dana, vjerojatno odmah pokrenuti postupak da se odmah ide u javnu raspravu, 
obzirom se diralo građevinska područja, ali sada obzirom na izmjene i dopune dovoljan je rok od 8 
dana, te ukoliko ne bude nekih velikih promjena i zahtjeva u tom razdoblju. Navodi da bi se potom 
utvrdio konačni prijedlog te zatražile suglasnosti. Uvjerenja je da do Nove godine ima šanse da se 
uputi zahtjev prema Ministarstvu.    
 
S. Rabar navodi da imamo Copacabanu, gdje se ljudi kupaju, a mala cestica do rampe treba sanaciju, 
pa predlaže da se sanira, doda pijeska, da se ljudima omogući kupanje.  
 
N. Runko zanima koja je situacija sa komunalnim redarom, obzirom je zahtjev za zamjenom 
rasvjetnog tijela u Lazarićima pred tjedan dana upućen na Općinu i nikakvih pomaka nema, na koje V. 
Stankić upoznaje da to ne radi komunalni redar, već se zahtjev prosljeđuje nadležnom za te radove, te 
isto bude izvršeno u jako kratkom razdoblju, na koje imamo jako male primjedbi na tu vrstu radova.  
 
Pitanja više nema, predsjednik B.Babić zahvaljuje, te zatvara 6. redovnu sjednicu.  
 
 
Dovršeno u 20

25
 sati. 

 
 
 
 
  Voditelj zapisnika: 
 
 
Orijana Načinović,v.r. 

Predsjednik Općinskog vijeća  
 
 

Boris Babić,v.r. 
 


