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Kršan, 26. rujna 2017. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 26. rujna 2017. godine, 
u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
 
Sjednici su nazočni:  
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Zdravko Vidak - predsjednik, Roko Terković i  Ivan 
Vozila– zamjenici predsjednika, te članovi: Boris Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Jurica Poropat, 
Esad Huskić, Tina Peteani, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić i Slavko Rabar, opravdano odsutan član: 
Darko Androić, 
- Valdi Runko – načelnik i Roman Carić – zamjenik načelnika Općine Kršan,  
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO , Silvana Smilović – voditelj Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, građevinarstvo i komunalne 
poslove, Patricia Zanketić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i Orijana Načinović – administrativna 
tajnica, voditelj zapisnika, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Šoštarić Perković (5 portal), Tanja Škopac 
(La voce del popolo) i Robi Selan (Labinština info), 
- ostali: Boris Rogić – vijećnik Skupštine Istarske županije.  
 
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.  
 
Započeto u 18

02
 sati. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak otvara 2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Kršan, pozdravlja štovane vijećnice i vijećnike, načelnika, zamjenika načelnika, djelatnice općinskih 
službi, člana Županijske skupštine gdina. Borisa Rogića i sredstva javnog informiranja. Moli za 
prozivku.   

 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 12 
vijećnika.  
Prelazi na obradu dnevnog reda kako je upućen u Pozivu za sjednicu.  
 
 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa: 

- 1.vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 10.07.2017.godine  
- 2.vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 14.07.2017.godine 
- 3.vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 20.07.2017.godine 

Predsjednik Općinskog vijeća po zapisnicima otvara raspravu.  
Prijavljenih nema, potom predsjednik konstatira da su zapisnici usvojeni.  
 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/
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Ad 2.) Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2017. godine  
Po najavi točke predsjednik daje riječ obrazloženja načelniku.  
V. Runko ukratko podnosi obrazloženje po točci, te po dostavljenom materijalu za točku dnevnog reda.  
Predsjednik zahvaljuje, te otvara raspravu.  
Nadovezujući se na načelnikovo obrazloženje materijala za točku prvo pitanje postavlja vijećnik Jurica 
Poropat naglašavajući da se radi o problemu vodovodne mreže i vodoopskrbe naselja Čepić, 
pogotovu pri naglih izmjena vremenskih ne/prilika. Radi se o stalnom puknuću cijevi, kada mještani 
više dana ostaju bez vode. Zanima ga kada će se isto uvrstiti u Proračun, a mišljenja je da se radi o 
hitnoći rješavanja.   
Načelnik potvrđuje da je upoznat sa navedenim problemom, da se problem „poteže“ godinama. 
Upoznaje o današnjem prisustvovanju sjednici Skupštine Vodovoda, imenovanja kao člana Skupštine 
upravo radi pomanjkanja intervencije Vodovoda na takvim slučajevima. Upoznaje o pismu mještana 
naselja Načinovići, te navodeći naselja Zankovci, Brdo i ostale, koji su 60-tak godina bez vode. 
Nadalje upoznaje sa karakteristikama vodovodnih cijevi i mreže problematične na tom dijelu. Također 
upoznaje da se očekuje potpora Hvratskih voda pri rješavanju problematike.    
Z. Vidak apelira na ovo Vijeće da zajedno razmisle o realnom Proračunu, te koje bi se stavke uvrstile u 
Proračun za 2018. god., da se stvarno realno sagleda i iste stavke izvrše.  
Kao drugo,obraća se načelniku,da se započete investicije završe,te kao prioritet uvrste za 2018. god.   
E.Huskić navodi da je Izvješće ogledni primjer kada se Proračun naslanja na jednu stavku, HEP. 
Slaže se da Proračun treba biti realan, da bi tako trebao biti svaki puta. Izdvaja stavku Poreza i prireza 
na dohodak, koja je niža, pa je razmišljao o razlogu, da li je manje zaposlenih ili su plaće niže. 
Napominje da s vremenom ni nekretnina neće biti za prodaju. Završava kako je vrijeme da se iznađu 
novi načini tj. izvori prihoda Proračuna.  
Pozivajući se na manjak Proračuna, B. Babić pita kako ga se misli nadoknaditi, jer za par dana je 
01.10.2017.god.,te koje projekte izbaciti iz Proračuna temeljem rebalansa. Slaže se da se previše 
ovisi o HEP-u. Smatra da je Poduzetnička zona žila kucavica svake lokalne zajednice, te predlaže za 
2018.g. da daju sve od sebe da se ista pokrene, da za nju ima puno zainteresiranih, ne samo sa 
našeg područja nego i izvana.    
Načelnik daje informaciju glede Gospodarske zone, upoznajući o tome i nove vijećnike, te sugerirajući 
da se svi slože bez obzira na stranačku pripadnost, te riješe pitanje zemljišta u vlasništvu RH. Smatra 
da samo slogom mogu nešto riješiti i doći do rezultata. Naglašava da se radi o jedinom projektu koji je 
na čekanju za koji imamo sve dozvole, a čeka zbog vlasništva nad zemljištem. Glede rekonstrukcije 
proračuna do kraja godine navodi da će projekti biti zaključeni prema javnoj nabavi, a neće se dalje 
zaključivati, jer nema novca, osim ukoliko budu odobrena sredstva iz EU. Dodaje da se havarijom TE1 
izgubilo 6-7 milijuna kuna, pa se još neki od radova, do kraja godine, neće realizirati, a voditi će se 
računa o nužnoj sanaciji.  
S. Uravić navodi da još nikad nije vidio toliko stavki izvršenja Proračuna za 6.mj. sa realizacijom nula. 
S druge strane neke su stavke „probijene“, čak 100%, pa se pita zbog čega se Proračun donosi. 
Zanima ga na koji način će boćari egzistirati do kraja godine, jer su sve prihodovali u prvih 6 mj. 
Mišljenja je da Općina Kršan trenutno ima manjka u visini 8 milijuna kuna, pa je pitanje kako do kraja 
godine isplatiti stipendije, hladni pogon i dr. Zabezeknut je kako je Općina Lupoglav povukla 5.3 
milijuna kuna sredstva, Općina Savičenta 7,5 milijuna kuna, a mi nismo nikako u mogućnosti, znači da 
ovaj način rada ne donosi pozitivu. Mišljenja je da u ovom momentu nemamo načina da postojeći 
minus proračuna anuliramo.   
Načelnik se nadovezuje da će se u proračun uvrstiti sredstva EU u momentu kada budu odobrena, da 
na ishod prijava utječe indeks razvijenosti zajednice, ali da je neophodno imati gotov projekt i drugu 
dokumentaciju. Glede obveza prema socijali, stipendistima, športskim udrugama upoznaje da su do 
sada suportirani na vrijeme, i dobivati će i nadalje. Upoznaje o radovima i projektima u tijeku, da 
očekuje do kraja godine bolje izvršenje proračuna.  
Na primjedbu S. Uravića da su Udruge isplaćene iz Proračuna do kraja godine, načelnik navodi da 
većinom jesu, te ukoliko su dobro gospodarili sredstvima, imati će ih do kraja godine.  
S. Rabar zanima ishod podnesene tužbe prema HEP-u, pri čemu se izgubilo par milijuna kuna 
prihoda. Interesira ga do kuda se stiglo sa rješavanjem problematike, te da li se od toga mogu 
očekivati neka sredstva, makar, s popustom, i niža svota.  
Načelnik upoznaje da će se međusobno konzultirati sa vijećnicama/ima, u pravcu odustajanja od tog 
posla, a o razlozima promjene mišljenja upoznati će ih naknadno. 
S.Uravić izražava sumnju da Odvjetnički ured „igra“ sa HEP-om, a to iz razloga donošenja Zaključka 
općinskog vijeća, čiji tekst nikad nije upućen od Odvjetničkog ureda prema Vladi RH odnosno HEP-u. 
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Smatra da na području RH  moraju vrijediti isti Zakoni, ne treba imati selektivni pristup, te podsjeća da 
je samo za Općinu Kršan postojao drugi pristup.   
Načelnik podsjeća da je Odluka Vlade RH podložna izmjenama temeljem Uredbe.  
S. Rabar postavlja pitanje zašto se ne bi još jednom išlo u Zagreb, u cilju izmjene Odluke Vlade RH.  
Tijekom rasprave više nema prijavljenih, predsjednik je zaključuje, te daje Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“, tj. jednoglasno Općinsko 
vijeće usvaja 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN 

ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE  
 

u tekstu kako je podnesen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 

 
Ad 3.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje siječanj – lipanj 2017. 
godine  
Načelnik ukratko obrazlaže podneseno Izvješće o radu, potom predsjednik otvara raspravu.  
J. Poropat upoznaje o grešci u tekstu na str. 1. u st. 2. u datumu, tj. da godina treba glasiti 2016. a ne 
2017. (na dva mjesta). Ispravci se prihvaćaju, bez primjedbi.  
Obzirom tijekom daljnje rasprave nema prijavljenih, predsjednik je zaključuje. Prelazi na narednu točku 
dnevnog reda.   
   
 
Ad 4.) Prijedlog Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe 
u Općini Kršan  
Predsjednik daje načelniku riječ obrazloženja.  
Načelnik vrlo kratko upoznaje sa predloženim, naglašavajući da je sve vrlo jasno, te obzirom na 
nedavni početak rada vrtića. Dodaje da tek slijedi upoznavanje sa radom, te će ostale spoznaje tek 
uslijediti. Navodi da se potkrala greška u čl. 7. predložene Odluke, u st. 3., jer istu „utvrđuje Općinski 
načelnik, a na prijedlog Upravnog vijeća“, pa moli da se to uvaži. Glede visine cijene koju plaćaju 
roditelji načelnik upoznaje o paritetu cijena sa Dječjim vrtićom iz Labina, zbog razloga jednostavnosti i 
praktičnosti, da iznosi 690,00 kn za boravak do 10 sati, a za boravak do 6 sati iznosi 400,00 kn. Za 
daljnji obračun naknade biti će poznati podaci, o kojima će odlučivati Upravno vijeće Vrtića.  
Prijavljenih više nema, pa predsjednik daje tekst predložene Odluke, sa unesenom izmjenom, na 
usvajanje glasovanjem.    
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 12 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U  
o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini  

Kršan  
 

 u tekstu kako je predložena sa unesenom ispravkom u čl. 7., te ista čini sastavni dio akata sa 
današnje sjednice.   
 
 
Ad 5.) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 
Z. Vidak daje riječ načelniku.  
Temeljem raspisanog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, 
dostavljene jedne prijave na natječaj, od Irene Bašić, Upravno vijeće predlaže Osnivaču imenovanje 
za ravnateljicu, na četverogodišnji mandat. Načelnik upoznaje da je imenovana već par mjeseci 
prionuta poslu, te pripremi svih akata, pa bi teško uopće mogla imati konkurenciju.  
Tijekom otvorene rasprave nema prijavljenih, predsjednik je zaključuje, te prijedlog po točci daje na 
glasovanje. 
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeće 
 

Rješenje o imenovanju ravnateljice 
Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 
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1. IRENA BAŠIĆ, odgajateljica predškolske djece, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića 
KOCKICA, Kršan, na mandat od četiri (4) godine. 

2. Mandat imenovane započinje 01. listopada 2017. godine. 
3. Ovo Rješenje objavljuje se  u „Službenom glasilu Općine Kršan“ 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan raspisalo je Natječaj za imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan  i pćine Kršan, na WEB stranici Općine 
Kršan, te dana 05. kolovoza 2017. godine u dnevnom tisku Glas Istre,  Rok za podnošenje prijava je bio 
15 dana od dana objave, zaključno sa 21. kolovozom 2017. godine. U natječaju je određeno da za 
ravnatelja/icu Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 
uvjete: 

 koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom 
odgoju i obrazovanju  

 koja ima pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 

 koja nije pravomoćno osuđivana i ne vodi se postupak za kaznena djela i prekršaje iz članka 
25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 
Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine utvrdilo da je na Natječaj 

pristigla jedna prijava i to: 

 prijava Irene Bašić. 
 Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan je utvrdilo Irenu Bašić, kandidatkinjom za 

ravnateljicu budući zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom predškolskom odgoju i obrazovanju i 
uvjetima Natječaja. Sukladno navedenom Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan predlažilo 
je predstavničkom tijelu Općine Kršan imenovanje Irene Bašić za ravnateljicu Dječjeg vrtića KOCKICA, 
Kršan na četverogodišnji mandat. 

Člankom 38. st.2. Zakona o ustanovama upućuje na imenovanje od strane predstavničkog 
tijela,  a  člankom 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, 
broj 10/97, 107/07 i 94/13) utvrđeno je da ravnatelja/icu imenuje i razriješava osnivač dječjeg vrtića 
na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića. Istim člankom stavkom 2. utvrđeno je da se ravnatelj bira 
na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa Zakonom i 
Statutom. 
 Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Kršan je prihvatilo prijedlog Upravnog 
vijeća KOCKICA, Kršan od 28. kolovoza 2017. godine i donijelo Rješenje kao u izreci. 

 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već stranka može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dostave 
rješenja. 

 
 
Predsjednik odobrava stanku, tijekom koje su vijećnicima podijeljene Pozivnice za svečano 
otvorenje zgrade Dječjeg vrtića KOCKICA u Kršanu. Stanka traje od 19:00 do 19:18 sati.  
 
 
Ad 6.) Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kršan 

- Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo 
- Odbor za financije i proračun 
- Odbor za kulturu i školstvo 
- Komisija za stanove i poslovne prostore  
 

Predsjednik Općinskog vijeća čita dostavljen prijedlog za imenovanje članova Komisije za Statut, 
Poslovnik i zakonodavstvo, prijedlog za imenovanje članova Odbora za financije i proračun Općine 
Kršan, prijedlog za imenovanje predsjednika i članove Odbora za kulturu i školstvo te Komisije za 
stanove i poslovne prostore, sve pri Općini Kršan.  
Tijekom otvorene rasprave nema daljnjih prijedloga, ni primjedbi na predloženo, te predsjednik Z. 
Vidak daje na glasovanje sva 4 prijedloga.  
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Općinske/i vijećnice/i temeljem glasovanja sa 12 „ZA“ tj. jednoglasno donose kako slijedi:  
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Komisije  

za Statut, poslovnik i zakonodavstvo 
 

I. 
Osniva se Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Komisija) kao 

radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

II. 
 Komisija iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 2 člana. 

 
III. 

 U Komisiju se imenuju: 
1. Zdravko Vidak - za predsjednika, 
2. Roko Terković - za člana, 
3. Boris Babić - za člana. 

 
IV. 

 Komisija iz točke I. ove Odluke utvrđuje potrebu donošenja, izmjene i / ili dopune Statuta 
Općine Kršan, Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, općih akata čije je donošenje u nadležnosti 
Općinskog vijeća i te ostalih akata čije je donošenje u nadležnosti Općinskog načelnika Općine Kršan, 
te obavlja ostale poslove u granicama svoje nadležnosti utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Kršan.  

V. 
 Ovom se Odlukom izvan snage stavlja rješenje Općinskog vijeća Općine o izboru Komisije za 
statut, poslovnik i zakonodavstvo (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/2013). 
 

VI.  
 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Nadalje Općinsko vijeće donosi  
     

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i proračun 

 
I. 

Osniva se Odbor za financije i proračun (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog 
vijeća  Općine Kršan. 
 

II. 
 Odbor iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 4 člana. 
 

III. 
 U Odbor se imenuju: 

1. Dezi Paliska - za predsjednika, 
2. Tina Peteani - za člana, 
3. Slavko Rabar - za člana, 
4. Kristina Karlović - za člana, 
5. Silvano Uravić - za člana. 

 
IV. 

 Odbor za financije i proračun raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, zaključnog računa, 
o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, naplati potraživanja, pristojbama i drugim 
prihodima kao i o drugim pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko – pravnih odnosa iz nadležnosti 
Općinskog vijeća. 
 

V. 
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 Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka Općinskog vijeća Općine Kršan o osnivanju i 
imenovanju Odbora za financije i proračun (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/2013). 
 

VI.  
 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Potom Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju  
Odbora za kulturu i školstvo Općine Kršan 

 
I. 

Osniva se Odbor za kulturu Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo 
Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

II. 
 Odbor iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 2 člana. 
 

III. 
 U Odbor se imenuju: 

1. Viviana Brkarić - za predsjednika, 
2. Mirela Vidak - za člana, 
3. Zoran Karlić - za člana. 

 
IV. 

 Odbor ima zadaću da: 
 - svojim prijedlozima za poduzimanje potrebnih aktivnosti na području kulture i školstva istupa 
prema Općini Kršan, 

- na terenu utvrdi stanje kulturne baštine Općine Kršan, te potrebe djece i predškolskih i 
školskih ustanova, te predloži Općinskom Vijeću i Općinskom načelniku mjere koje bi trebalo poduzeti 
na očuvanju i unapređenju kulturne baštine, te predškolskih i školskih programa i aktivnosti, 
konzultirajući pritom nadležne institucije i ustanove, 
 - učestvuje u organizaciji kulturnih događaja i aktivnosti na području Općine Kršan, sudjeluje u 
realizaciji istih, te u tom cilju surađuje sa Turističkom zajednicom Općine Kršan, organizacijama, 
institucijama i drugim subjektima, 
 - izvršava ostale poslove vezane za kulturu i školstvo, a temeljem prijedloga Općinskog Vijeća 
i Općinskog načelnika.   

 
V. 

 Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu 
Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/2013). 
 

VI.  
 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
     
 
Općinsko vijeće također donosi  

 
O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Komisije za stanove i poslovne prostore 
 

I. 
Osniva se Komisija za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora  i najam stanova u  

vlasništvu Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Komisija) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

II. 
 Komisija iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 4 člana. 
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III. 

 U Komisiju se imenuju: 
1. Slavko Rabar - za predsjednika, 
2. Šemso Mujić - za člana, 
3. Zdravko Vidak - za člana, 
4. Martina Honović - za člana, 
5. Boris Babić  - za člana. 

 
IV. 

 Nadležnost Komisije iz točke I. ove Odluke utvrđena je Odluke o poslovnom prostoru 
("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/09, 5/13, 14/2016) i Pravilnika o davanju stanova u najam 
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 18/10), te ostale poslove za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika. 

 
V. 

 Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka Općinskog vijeća Općine o osnivanju i 
imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora (''Službeno glasilo Općine 
Kršan'' br. 10/2013) i Komisije za stanove  (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/2013). 
 

VI.  
 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Ad 7.) Imenovanje predstavnika Općine Kršan za člana Nadzornog odbora TD VODOVOD 
LABIN 
Po najavi točke od strane predsjednika, načelnik V. Runko upoznaje o imenovanju sebe kao člana u 
Skupštini Vodovoda Labin, te razrješenju dosadašnjeg člana gdina. Slavka Rabara. Načelnik predlaže 
da se Ivan Vozila imenuje za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Labin.  
Daljnjih prijedloga nema, te izrečeni prijedlog predsjednik Vijeća daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeće 
 

O D L U K U 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Kršan predlaže da se na Skupštini VODOVODA LABIN d.o.o Labin, 

kao predstavnik Općine Kršan, za člana Nadzornog odbora komunalnog trgovačkog društva 
VODOVODA LABIN d.o.o. Labin izabere IVAN VOZILA iz Vozilići, Vozilići 3/1, umjesto dosadašnjeg 
člana Valtera Fornažar. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Predsjednik Z. Vidak čestita Ivanu Vozila na izboru i imenovanju za člana Nadzornog odbora 
komunalnog trgovačkog društva VODOVODA LABIN d.o.o. Labin, te mu želi uspješan rad.  
 
 
Ad 8.) Imenovanje predstavnika Općine Kršan za člana Nadzornog odbora 1. MAJ LABIN 
Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da upozna sa problematikom točke dnevnog reda.  
Načelnik V. Runko upoznaje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine TD 1. Maj Labin, gdina. 
Zdravka Vidaka, te imenovanju Romana Carića za člana u daljnjem mandatu. Za imenovanje člana 
Nadzornog odbora istog TD predlaže Valtera Fornažara, te razrješenje dosadašnjeg člana.   
Daljnjih prijedloga nema. Podneseni prijedlog predsjednik Vijeća daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
 

I. 
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Općinsko vijeće Općine Kršan predlaže da se na Skupštini TD 1. Maj d.o.o Labin, kao 
predstavnik Općine Kršan, za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o Labin izabere 
VALTER FORNAŽAR iz Kršana, Kršan 44, umjesto dosadašnjeg člana Silvana Uravić. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Ad 9.) Razno 
 
Predsjednik Općinskog vijeća odobrava riječ Roku Terkoviću.  
R. Terković čita tekst te moli za pozornost. Budući većina vijećnika izvlače novac iz općinskog 
proračuna, navodi da će pokušati u isti dovući novac. Postavlja pitanje načelniku glede ex teritorija 
Brestove, područja pod upravljanjem Lučke kapetanije Pula, odnosno Lučke uprave Rabac. Navodi da 
je Općina postavila javnu rasvjetu na svoj trošak, podigla kredit od 24 milijuna kuna + kamate, 
postavila hidrant da bi se dnevno vršio ukrcaj na trajekte, Općina mjesečno plaća čistača, redara, a 
smeća bude od raskršća glavne ceste Rijeka – Pula do Brestove. Nabraja da mjesečno stiže rata za 
utrošak javne rasvjete, odvoz smeća, a svaka nepodopština: kockari, perači stakla i ostalo pripisuju se 
Općini Kršan, jer Lučka uprava „nema ništa sa time“. Nadalje Općina Kršan farba ograde, izmjenjuje 
žarulje javne rasvjete, kroz Luku Brestova godišnje prolazi cca 1,3 milijuna putnika u oba smjera, LU 
Rabac godišnje ubire pozamašnu svotu novaca, milijunskih iznosa, a zauzvrat Općina Kršan dobiva 
nula kuna, te tako preko 20-tak godina. Obraćajući se načelniku navodi da za to treba naći krivca, da 
svaki je svaki Zakon, Uredba ili dopuna podložna promjeni. Podsjeća da je Vlada RH 2015. godine 
donijela Uredbu o izmjeni naknade od termoelektrana Plomin, kojom se naknada Općini Kršan 
smanjuje sa 94% na 50 %, a preostala dijeli lokalnoj zajednici labinštine. Mišljenja je da je to tragično 
po Općini Kršan, te ga podsjeća na istarsku kozu, koju su podijelili tako što su Općini Kršan dali roge i 
usta, a zadnji dio sa vimenom Rapcu, da mogu must. Predlaže načelniku da zatvore usta kozi, ne dati 
joj jesti ni piti, pa će se uvidjeti kako će se tada ponašati suprotna strana. Izražava nadu da će tada biti 
novca za Dom umirovljenika, sportske dvorane, vodovod, itd.  
Načelnik navodi da je upravljanje lukama i ustroj u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i 
veza, smatra da se radi o dobroj uputi ministru da se nivo upravljanja resursima spusti na najnižu 
razinu, čemu zasigurno svi teže. Smatra da se kroz saborske zastupnike može zastupati podjelu rente 
na način kao razdjela naknade od korištenja poljoprivrednog zemljišta. Navodi da se zasigurno može 
uputiti dopis županu IŽ, ministru Butkoviću, što se može napraviti po osnovi poboljšanja navedenih 
uvjeta, koji su racionalni i realno prikazani.  
R. Terković navodi da je svaka šutnja najgora stvar, tj. znak odobravanja. Moli načelnika da stupi u 
kontakt sa Lučkom upravom u cilju iznalaska zajedničkog jezika, da se predoče troškovi Općine, te 
koliko novaca godišnje prihoduje Lučka uprava Rabac. Smatra da se svim pravnim sredstvima, a u 
konačnosti do građanske neposlušnosti pokuša djelovati.  
Z. Vidak navodi da je Zakon o pomorskom dobru u doradi, da Lučke uprave imenuje Županijska 
skupština, te predlaže slanje dopisa na razini Ministarstva i Županije.    
S. Rabar se nadovezuje na primjedbe gdina. Terkovića, podsjećajući na vrijeme promjene upravljanja 
nad lučkim područjem, te početkom upravljanja od strane Županije. Također podsjeća na prijedlog 
kojim se tražilo otvaranje Lučke uprave Plomin, koje se izjalovilo, možda zbog IDS-a koji je sve uzeo 
sebi, te financijska sredstva ubire Lučka uprava Rabac koja se ne zanima da bi okoliš riješili. Za 
rješavanje te problematike tu je rukovodstvo Općine Kršan, a prijedlog daje Općinsko vijeće.        
Opasku na izrečeno od Terkovića daje S. Uravić, navodeći da se o izrečenoj problematici u ovoj 
vijećnici itekako pričalo, da ne staje u obranu IDS-a, te da su njegovi prethodnici bili upravo 
visokopozicionirani članovi IDS-a kada se o tome raspravljalo, a nije se uspjelo riješiti.   
 
Pri najavi prijedloga S. Uravić navodi da odgovor ne očekuje večeras, nego na jednoj od narednih 
sjednica Vijeća. Navodi da je poznato da nemamo Mjesne odbore, predlaže da se izvidi mogućnost da 
se sjednice Općinskog vijeća prenašaju putem Radio Labina direktno, kako bi građani bili upoznati sa 
problematikom koja se tu vodi i imaju više informacija,da mogu saslušati rad Vijeća i mogu ga ocijeniti. 
Dalje navodi kako je svjestan stanja u općinskom proračunu, da predloženo iziskuje materijalna 
sredstva. Predlaže smanjenje naknada vijećnicima za 20%, te se tim sredstvima financira direktan 
prijenos putem Radio Labina. Svjestan je potrebe rezanja odnosno smanjenja stavki Proračuna 
korisnicima, te smatra da vijećnici trebaju to primjerom pokazati, a potom razgovarati o „šparanju 
proračuna“.         
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Načelnik podržava prijedlog za prijenos snimke sjednice putem Radia, navodeći da je ionako sve 
snimljeno.  
S. Rabar ne podržava smanjenje naknade vijećnicima u cilju prijenosa snimke putem Radio Labina.  
 
Glede šetnice Plomin Luka A. Lipnik pita načelnika tko je dozvolio izvođaču radova da zatrpava obalni 
pojas s iskopanim kamenjem, te da li će biti čišćenja obalnog pojasa.  
Načelnik odgovara da je gradilište obično zaprljano dok radovi traju, potom slijedi čišćenje trase od 
viška materijala, drva, stijenja i kamenja. Dok gradilište traje pristup je nedozvoljen, mjesto je opasno, 
zasigurno prljavo, puno blata, kamenja i trave, a knjiga radova biti će potpisana i ovjerena, te radovi 
isplaćeni tek po dovođenju u prirodno i uredno stanje.  
 
Z. Vidak postavlja pitanje zamjeniku načelnika glede tableta, na koje R. Carić upoznaje o njihovoj 
nabavci, da su još potrebne tehničke pripreme glede otvaranja email adresa, o čemu će se vijećnike 
kontaktirati slijedećih dana, te na koje emailove žele da se pozivi za sjednice dostavljaju. Upoznaje sa 
karakteristikama tableta, te navodi da je praksa kopiranja materijala za sjednicu gotova.    
 
S. Rabar navodi da je protekle četiri godine razgovarao i predlagao rješenje problema odvodnje na 
Općini Kršan, da je na svakom sastanku u TD Vodovod Labin postavio pitanje uvrštenja navedene 
odvodnje čitave Općine Kršan, ili onih mjesta gdje je to moguće izvesti. Upoznaje o dobivenom 
odgovoru u pogledu stavljanja zadatka u program. Ističe značaj odvodnje na Općini Kršan.  
 
D. Ljubičić upoznaje o stanju ceste Polje Čepić – Purgarija Čepić, koje je puna lokvi, koja je dužine i 
20 metara, pa se ne može koristiti pješke zbog njezinog stanja, ne radi se o asfaltu nego o špricanom 
katranu, a dužine je 1.3 km.   
S.Uravić navodi da je cesta u Letaju također za popravak, a isto potvrđuje i Z. Vidak.  
D. Ljubičić upućuje na popravak makar kroz odvodnju putem kanala, da se voda makne sa ceste.  
 

Tijekom ove točke više nema pitanja ni prijedloga, pa predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak 
zaključuje sjednicu uz nagovještaj da se vide ubrzo, o čemu su im podijeljene pozivnice za otvorenje 
vrtića.  

 
 
Dovršeno u 19:50 sati.   
 
 
 
 
  Voditelj zapisnika:    
 
 
Orijana Načinović,v.r.                                                                    

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
 

Zdravko Vidak,v.r.       
 


