REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARČANA
Općinsko vijeće
KLASA: 022-05/21-01/01
URBROJ: 2168/05-01-20-03
Marčana, 13.travnja 2021.

ZAPISNIK
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Marčana, održane dana 13. travnja 2021. godine u
sportskoj dvorani u Marčani, Marčana 166.
PRISUTNI:
- OPĆINSKI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE:
Denis Diković, Diego Biljuh, Dolores Čalić, Teodora Vitasović, Elvis Peruško, Branko
Šiša, Josip Percan, Dalibor Radolović, Srećko Peršić
- OSTALI:
Načelnik Općine Marčana Predrag Pliško, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marčana Zlatko Cetina, Voditeljica odsjeka za računovodstvo, proračun i
financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana Mirjana Bjelopetrović,
direktor trgovačkog društva Mandalena d.o.o. Blaž Petrić
ODSUTNI OPĆINSKI VIJEĆNICI:
Branko Vareško, Anđelo Valić, Nives Percan, Maurizio Maurel
ZAPISNIČAR:
- Aleksandra Peruško
Započeto u 18,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Marčana Denis Diković (u daljnjem tekstu:
Predsjednik vijeća) pozdravlja nazočne Općinske vijećnike i ostale prisutne te utvrđuje da je na
današnjoj sjednici prisutno 9 vijećnika, odnosno da postoji kvorum, te ističe da su odsutni
vijećnici Branko Vareško, Anđelo Valić i Nives Percan opravdali izostanak sa današnje
sjednice Općinskog vijeća, pa otvara sjednicu i predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1.Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
2.Pitanja i prijedlozi vijećnika.
3.Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Marčana održane 22. ožujka
2021. godine.
4.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Marčana za 2020. godinu.
5.Donošenje Prvih izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
6.Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

7.Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Marčana za 2021. godinu.
8.Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Općine Marčana za
razdoblje 2021. – 2023. godina.
9.Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana.
10.Donošenje Odluke o kriterijima i postupku javnog poziva za sufinanciranje kamate
stambenih kredita namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na području Općine Marčana.
11.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o posebnim mjerama za ublažavanje gospodarskih
posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Marčana.
12.Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece.
13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 704/35 k.o. Loborika
(podnositelj zamolbe Stelio Peruško).
14.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č.br. 2734/1 k.o. Marčana
(podnositelj zamolbe Dean Radolović).
15.Donošenje Odluke o prodaji k.č.br. 844/1 k.o. Marčana.
16.Utvrđivanje prijedloga za suce porotnike Općinskog suda u Puli.
17. Donošenje odluka o dodijeli općinskih priznanja za 2021. godinu.
Ad.1.
Predsjednik vijeća predlaže utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda sjednice Općinskog
vijeća.
Rasprave po predloženom dnevnom redu nije bilo.
Glasovanje:
ZA- 9 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da je nakon provedenog glasovanja 9 vijećnika glasovalo ZA te niti jedan
PROTIV, te se stoga jednoglasno utvrđuje i prihvaća predloženi Dnevni red.
Ad.2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Vijećnik Srećko Peršić postavlja pitanja u kojoj je fazi proširenje groblja Loborika ?
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana Zlatko Cetina (u daljnjem tekst:
Pročelnik) odgovara da je proširenje groblja planirano Programom građenja za ovu godinu te
da imamo dogovor sa Hrvatskim šumama da posijeku postojeću šumu koja se tamo nalazi o
svom trošku, te da zadrže drvnu masu. Nadalje odgovara da se to još nije realiziralo te da je
načelnik nedavbno imao razgovor sa Hrvatskim šumama gdje su oni obećali da će se to riješiti.
Ističe da bi se nakon toga išlo u raspisivanje natječaja za izvođača radova na proširenju groblja
Loborika.
Općinski načelnik Predrag Pliško (u daljnjem tekstu: Načelnik) odgovara da je groblje Loborika
u planu u već dva proračuna te da nam je Ministarstvo državne imovine dalo suglasnost i
prepisalo nam je imovinu. Ističe da je građevinska dozvola i dalje aktualna. Nadalje iznosi da

je Općina u 2. mjesecu potpisala darovni ugovor sa Ministarstvom državne imovine te da se
trebalo krenuti u izgradnju ali da Hrvatske šume još nisu očistile taj dio šumske građe. Ističe da
je nedavno razgovarao sa Hrvatskim šumama te da su obećali da će to napraviti i proširiti taj
dio na još par metara da se može iskolčiti i započeti gradnja. Iznosi da je jedan od razloga zbog
kojih se prošle godine nije to krenula raditi i covid tj. smanjenje prihoda, ali najbitniji razlog
je što iz Hrvatskih šuma nije stigla Odluka gdje će se zbrinuti šumska građa koju treba posjeći.
Ističe da ove godine sigurno kreće gradnja groblja u Loborici.
U 18,05 sati radi prisustvovanja na današnjoj sjednici vijeća dolazi Vijećnik Maurizio
Maurel.
Predsjednik Vijeća pozdravlja Vijećnika Maurela te mu dopušta sudjelovanje na
današnjoj sjednici.
U sportskoj dvorani prisutno 10 vijećnika.

Ad.3.
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Marčana održane 22. ožujka
2021. godine.
Prije usvajanja zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća od 22. ožujka 2021. godine
Pročelnik utvrđuje da je došlo do greške u prijepisu kod Ad. 16. Donošenje Odluke o davanju
suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vrtuljak
Marčana“ . Ispravak se odnosi na broj glasova gdje je umjesto 11 glasova ZA i 1 glas
SUZDRŽAN upisano 8 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA. Navedeni ispravak se unosi u
zapisnik od dana 22. ožujka 2021.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća
Općine Marčana sa naprijed navedenom ispravkom.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da je nakon provedenog glasovanja 10 vijećnika glasovalo ZA te niti jedan
PROTIV, te se stoga jednoglasno usvaja Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine
Marčana održane 22. ožujka 2021. godine.
Ad.4.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Marčana za 2020. godinu.
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da prema odredbama članka 21. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom načelnik podnosi Izviješće o izvršenju plana gospodarenja
otpadom do 31.03. za prethodnu godinu. Plan gospodarenja otpadom donosi predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne
(regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Nadalje ističe da je iz Izvješća
vidljivo da se broj stanovnika na području općine povećao tijekom 2020.godine sa 4623 na

4650. Što se tiče turizma bilo je 37% manje turističkih noćenja u odnosu na 2019. te je po toj
osnovi bilo i nešto manje otpada. Nadalje ističe da što se tiče broja noćenja imamo veći broj
evidentiranih boravaka u nekomercijalnom smještaju zbog Covida. Nadalje iznosi da je na
području Općine Marčana ukupno je 4014 korisnika javne usluge, obuhvaćeno je i preko 1500
zgrada izvan građevinskih područja. Ističe da je u tijeku 2020. godine ukupna količina
miješanog komunalnog otpada s područja Općine Marčana koji je prikupljen na području
Općine Marčana bila 1.190,86 tona te da je relativno malo odvojenog otpada. Nadalje iznosi
da je Mandalena d.o.o. tijekom 2020. godine prikupila je i zbrinula o trošku Općine Marčana
137,97 tona glomaznog otpada i to radom mobilnog reciklažnog dvorišta na način da svaka tri
mjeseca dolazi u svako naselje na području Općine Marčana prema unaprijed određenom
rasporedu s kojim su korisnici upoznati. Ističe da se u Općini Marčana povećao i broj posuda
na zelenim otocima za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, metal i staklo) sa
posudama od 770 litara , 900 odnosno 1100 litara. Iznosi da smo prošle godine podnijeli
prijavu i dobili pozitivnu odluku i sklopili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 16.
listopada 2020. godine. Za očekivati je da će se izgradnjom reciklažnog dvorišta i distribucijom
već nabavljenih posuda za odvojeno prikupljanje otpada (oba projekta realiziraju se uz
sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2021. godini zaokružiti
tehničke pretpostavke za funkcioniranje planiranog sustava gospodarenja otpadom na području
Općine Marčana.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za 2020. godinu.
Glasovanje:
ZA- 8 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 2 glasa vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 8 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te 2
glasa SUZDRŽANA, donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Marčana za 2020. godinu.

Ad.5.
Donošenje Prvih izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da je ostvarenje cjelokupnog Programa iz
oblasti komunalnog gospodarstva za 2020. godinu bilo planirano u iznosu od 5,164 milijuna
kuna, a predloženim izmjenama taj se dio planira povećati na 5,264 milijuna kn. Ukupna
vrijednost programa povećava se za 100 tisuća kuna i to 50 tisuća kuna dio koji se odnosi na
izgradnju nogostupa i 50 tisuća kn nova javna rasvjeta uz D 66 u naselju Loborika. Nadalje
ističe da su nova prenijeta sredstva od naknade za dodjelu grobnih mjesta iz 2020. godine u
iznosu od 178.031,13 kuna te da su planirana sredstva iz izvora prodaja zemljišta smanjena za
80.000,00 kuna. Nadalje iznosi da je najveća promjena kod dijela Programa koji se odnosi na
gospodarenje otpadom te da se predloženim izmjenama, kao rezultat provedenih postupka

nabave, planirani izdaci smanjuju sa 4,467 milijuna kuna na 3,01 milijuna kuna, a shodno
tome se smanjuju i planirane veličine pojedinih izvora financiranja, pa i potpore uz EU fondova.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Prvih izmjena Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga PROTIV,
te niti jednog SUZDRŽANOG, donose Prve izmjene Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
Ad.6.
Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da bi se predloženim izmjenama Programa
povećala planirana sredstva sa 743.614,62 kuna na 780.577,48 kuna te da se te promjene
odnose na sufinanciranje Programa obilježavanja djela Mate Balote gdje se sredstva povećavaju
sa 40.000,00 kuna na 64.462,86 kuna i financiranje organizacije Obilježavanja 100. godišnjice
Proštinske bune, gdje je povećanje sredstava sa 30.000,00 na 42.500,00 kuna . Nadalje ističe da
je Prijedlog povećanja sredstava za sufinanciranje Programa obilježavanja djela Mate Balote,
rezultat je ostvarenja višeg iznosa na natječaju Istarske županije Upravnog odjela za kulturu za
3.000,00 kuna, prijenosa viška iz prethodne godine u visini od 20.000,00 kuna te ostvarene
donacije trgovačkog društva Kamen Pazin d.o.o., za materijal i izradu kamenog postolja za
spomen poprsje dr. Mije Mirkovića u Raklju. Iznosi da je Prijedlog povećanja planiranih
sredstava za sufinanciranje Obilježavanja 100. godišnjice Proštinske bune, iznesen zbog
nastale potrebe za čišćenjem i uređenjem lokacije na kojoj će se obilježiti navedena godišnjica
i to u iznosu od 12.500,00 kuna.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Prvih izmjena Programa javnih potreba
u kulturi za 2021. godinu.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
niti jednog SUZDRŽANOG, donose Prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za
2021. godinu.

Ad.7.
Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Marčana za 2021. godinu.

Voditeljica odsjeka za računovodstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marčana Mirjana Bjelopetrović (u daljnjem tekstu: Mirjana Bjelopetrović) u uvodnom
obrazloženju iznosi da se predloženim Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.
godinu predlaže povećanje proračunskih prihoda i rashoda za 303.900,00 kuna te da je dio
planirane realizacije projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Marčani koji se očekivao
ostvariti u 2020. godini u odnosu na opremanje finaliziran u 2021. godini, pa ga je bilo
rebalansom nužno i financijski prenijeti u 2021. godinu. Nadalje ističe da je u obradi
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zahtjev Općine Marčana za sufinanciranje
projekta vrtića sa 2,075 milijuna kuna s izgledima da bude i odobren u toj visini, uslijed čega
bi se planirana potpora za taj projekt mogla povećati za 1,075 milijuna kuna. Nadalje iznosi da
je za oko 1,5 milijuna niže cijene izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Marčani, koja je
postignuta u postupku javne nabave smanjena planirana vrijednost tog projekta i visina
očekivanih potpora s državne razine s koje se inače u najvećem dijelu treba financirati taj
projekt.
Načelnik pozdravlja sve prisutne te se zahvaljuje svima koji su ga podržali u njegovom radu
i odlukama. Posebno se zahvaljuje Pročelniku JUO Općine Marčana, ravnateljici DV Vrtuljak,
direktorici TZ Općine Marčana, direktoru Mandalena d.o.o., voditeljici računovodstva i tajnici.
Ističe da je u ove 4 godine napravljen veliki iskorak u investicijama i izgradnji. Od vrtića pa do
kanalizacije radi se o više od 70 milijuna kuna ulaganja. Nadalje iznosi da se od danas tom
iznosu može pribrojiti još 10 milijuna kuna za rekonstrukciju vodovodne cijevi od Prodola do
Taškerovih dvori. Ističe da je Vodovod d.o.o. dobio sredstva od Hrvatskih voda ra
rekonstrukciju tog dijela kako bi se rasteretio jedan dio koji napaja sjeverni dio od Orbanići.
Nadalje iznosi da se za dio Matelići, Divšići, Cetinići očekuje da će biti u potpunosti opskrbljen
tek kad bude sanirana cijev od Manjadvorci do Šaini. Smatra da su svi subjekti prepoznali da
je kod nas potrebno ulagati. Ističe da je na zadnjem popisu stanovništva od 2011. godine bilo
4200 stanovnika te da ih je danas 4650 sa intencijom rasta te da smo jedna od rijetkih općina
kod koje se stanovništvo doseljava iako je to naseljavanje migracije starijeg stanovništva.
Nadalje ističe da držimo korak i što se tiče rađanja djece te je kod nas u 2020. godini rođeno 34
djece.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna
Općine Marčana za 2021. godinu.
Glasovanje:
ZA-10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
niti jednog SUZDRŽANOG, donose Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Marčana za
2021. godinu.

Ad.8.
Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Općine Marčana za
razdoblje 2021. – 2023. godina.
Pročelnik u uvodnom obrazloženu iznosi da je Koncesija za javnu uslugu pražnjenja i
odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama dodijeljena je 2019. godine nakon provedenog postupka
javne nabave i sklopljen je 28. kolovoza 2019. godine Ugovor o koncesiji na rok od pet godina
s koncesionarom Obrt Čabrunac vl. Vedran Krajcer iz Šarići, te navedeni ugovor istječe u
kolovozu 2024. Što se dimnjačarskih poslova tiče, Općina je sa koncesionarom Grada Pazina,
kao privremeno rješenje osigurala njegovo pružanje usluga na svom području po zahtjevu
korisnika. Da bi se osiguralo pružanje navedene usluge sukladno propisima nužno je dodijeliti
koncesiju, u svezi čega je i sklopljen ugovor sa općinama Barban i Svetvinčenat, pa se nakon
lokalnih izbora planira i pokreta nje postupka za dodjelu navedene zajedničke koncesije.
Nadalje ističe da dok se ne prevaziđu posljedice koronakrize, ne postoje pretpostavke za
uspostavu komunalnog linijskog prijevoza na području Općine Marčana te da bi teško bio
isplativ i mogao postojati bez podrške javnih sredstava te da je određena zamjena za nedostajući
komunalni linijski prijevoz besplatni prijevoz određenih kategorija korisnika kombijem unutar
Općine Marčana (druga smjena učenika, korisnici ambulante u Marčani i dr.)
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Srednjoročnog plana davanja
koncesija na području Općine Marčana za razdoblje 2021. – 2023. godina.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga
PROTIV, te niti jednog SUZDRŽANOG, donosi Srednjoročni plan davanja koncesija na
području Općine Marčana za razdoblje 2021. – 2023. godina.
Ad.9.
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da se Odluka o nerazvrstanim cestama
donosi na temelju Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu te da je postojeća
Odluka o nerazvrstanim cestama u primjeni do 2012. godine, te je te godine bila i jedini put
izmijenjena u svezi popisa nerazvrstanih cesta. Nadalje ističe da se ovom Odlukom razrađuju
mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta, počevši od toga koje su radnje i postupanja zabranjena u
odnosu na nerazvrstanu cestu, do toga koje se radnje ili način korištenja mogu vršiti na
nerazvrstanoj cesti uz odobrenje nadležnog općinskog tijela , postupanje u slučaju prekomjerne
uporabe cesta, postupci vezani za odobravanje privremenog zauzimanja i prekopavanja
nerazvrstane ceste, gradnja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, ograničenja vlasnika u
zaštitnom pojasu ceste, te odobravanje izvanrednog prijevoza. Nadalje iznosi da se ovom
Odlukom određuju novčane kazne za pojedina postupanja protivna odredbama Odluke. Ističe
da da prema postojećoj Odluci o nerazvrstanim cestama, popis tih nerazvrstanih cesta utvrđuje
načelnik, kao što prema Zakonu o cestama javne ceste utvrđuje Ministar prometa, ali da je
prije godinu i pol dana novijom sudskom praksom Visokog upravnog suda RH utvrđeno da

izvršna tijela ne bi mogla utvrđivati nerazvrstane ceste, te bi po ovoj novoj Odluci išlo u
nadležnost Općinskog vijeća. Što se postojećih nerazvrstanih cesta tiče njihovo utvrđivanje po
Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu nije stvar političke volje već
utvrđivanja činjeničnog stanja, tj. da li su se na dan stupanja na snagu tih propisa koristile za
promet vozila i bile dostupne većem broju korisnika. Takve se ceste upisuju sa izradom
geodetskog elaborata u zemljišne knjige i katastar bez obzira na vlasništvo, a verifikaciojua tog
činjeničnog stanja ubuduće će biti na samom Općinskom vijeću. Iznosi da tijekom savjetovanja
sa zainteresiranom javnošću, koje je provedeno od 05. ožujka do 04. travnja 2021. godine nije
bilo primjedbi i prijedloga na izloženi nacrt prijedloga odluke.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Općine Marčana
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga
PROTIV, te niti jednog SUZDRŽANOG, donosi Odluka o nerazvrstanim cestama na području
Općine Marčana
Ad.10.
Donošenje Odluke o kriterijima i postupku javnog poziva za sufinanciranje kamate
stambenih kredita namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na području Općine
Marčana.
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da su u cilju provedbe ove mjere, općim
aktom utvrđeni kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom za
rješavanje stambenog pitanja (kupnje stana ili kuće ili gradnje kuće i sl.) na području Općine
Marčana u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi
rješavanja svojeg stambenog pitanja. Nadalje iznosi da je mjera namijenjena osobama mlađim
od 40 godina života, koji imaju prebivalište na području Općine Marčana najmanje 5 godina,
te nemaju riješeno stambeno pitanje. Ističe da je Odlukom predviđeno sufinanciranje u visini
od 50% kamate za odobrene stambene kredite, odnosno u najvišem iznosu od 4.000,00 kuna
godišnje po odobrenom zahtjevu za kredit čija je visina u relaciji sa brojem članova
domaćinstva (od 60.000,00 EUR-a od 100.000,00 EUR-a). Iznosi da se sufinanciranje kamate
na stambene kredite može zatražiti po javnom pozivu koji se objavljuje jednom godišnje, s
time da se korisnik može javljati svake godine te da se sufinanciranje kamate Općina Marčana
isplaćuje na tekući račun podnositelja zahtjeva. Postupak za ostvarivanje prava na
sufinanciranje provodi povjerenstvo koje imenuje Načelnik te Povjerenstvo analizira pristigle
prijave te provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije. Načelnik, na prijedlog Povjerenstva
donosi Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamate stambenog kredita. Nadalje ističe
da je za provedbu predmetne Odluke u Proračunu Općine Marčana za 2021. godinu, te

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021.godinu („Službene novine
Općine Marčana, br. 17/20.) predviđen iznos od 60.000,00 kuna. O nacrtu prijedloga navedene
Odluke provedeno je u razdoblju od 09. ožujka do 06. travnja 2021. godine savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću tijekom kojega nije bilo prijedloga ili primjedbi.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o kriterijima i postupku javnog
poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita namijenjenih rješavanju stambenog
pitanja na području Općine Marčana.

Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
niti jednog SUZDRŽANOG, donosi Odluka o kriterijima i postupku javnog poziva za
sufinanciranje kamate stambenih kredita namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na
području Općine Marčana.
Ad.11.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o posebnim mjerama za ublažavanje gospodarskih
posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Marčana.
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da je zbog sprječavanja zaraze
kononavirusom, po nalozima nadležnih stožera civilne zaštite u ožujku 2020. godine bio je
obustavljen rad dječjih vrtića povodom čega je Općinsko vijeće Općine Marčana 07. travnja
2020. godine donijelo više mjera, među njima i onu prema kojoj za vrijeme dok obustava rada
vrtića traje, roditelji djece ne plaćaju učešće u snošenju troškova vrtića. Nadalje ističe da je
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije izdao 26. ožujka 2021. godine uputu za
samoizolaciju kontakata za dvije skupine u Dječjem vrtiću Vrtuljak Marčana do 04. travnja
2021. godine, zbog čega je došlo do obustave rada dvije odgojne skupine u trajanju od pet
radnih dana, te potrebe reguliranja navedene situacije. Iznosi da je nedavnom jednotjednom
samoizolacijom bilo obuhvaćeno 27 djece, te bi vrijednost oslobađanja roditelja za 5 radnih
dana obustave rada dviju odgojnih skupina Dječjeg vrtića Vrtuljak Marčana iznosila 4.050,00
kuna.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o dopuni Odluke o posebnim
mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19
na području Općine Marčana.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika

PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
niti jednog SUZDRŽANOG, Donosi Odluka o dopuni Odluke o posebnim mjerama za
ublažavanje gospodarskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području
Općine Marčana.
Ad. 12.
Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece

Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da je Općinsko vijeće Općine Marčana još 2000.
godine donijelo odluku o uključivanju u navedenu Akciju, ali se nije prema toj Odluci
prijavljivalo za stjecanje počasnog naziva, iako se neovisno od toga trudilo ispunjavati ciljeve
Akcije te smo u svim segmentima pokušali pružiti potporu djeci i njihovim roditeljima na način
da se svoj djeci omogući da polaze vrtić i jaslice, da se onima koji su slabijeg imovinskog stanja
omogući snošenje troškova u vrtićima i školama te da sva školska djeca budu obuhvaćena
produženim boravkom. Nadalje iznosi da od 2005. godine nije dovoljno biti član i plaćati
članarinu nego za stjecanje počasnog naziva ‘Grad/općina – prijatelj djece’ potrebno je ispuniti
zahtjeve iz 10 programskih područja, od izrade godišnjih programa i planova za ostvarivanje
Akcije, preko osiguravanja namjenskih sredstava za razvoj, zaštitu i odgoj djece, podrške i
potpore udrugama koje imaju programe za djecu, uključivanje djece u pripremu odluka koje se
na njih odnose, zdravstvene skrbi, sigurnosti, odgoja i obrazovanja djece, socijalne skrbi,
kulture i sporta za djecu, slobodnog vremena i rekreacije do podrške i pomoći roditeljima u
skrbi i odgoju djece. Ističe da bi neki grad ili općina postao 'Prijatelj djece', treba zadovoljiti
barem 80% kriterija iz Programa akcije. Tada stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj
djece“. Nadalje iznosi da je nedavna izgradnja i otvaranje zgrade vrtića potaknulo općinu da
se kandidira za stjecanje tog statusa. Ističe da će to trajati duže vrijeme te da Središnji
koordinacijski odbor odlučuje o zadovoljavanju uvjeta.
Načelnik se unaprijed zahvaljuje vijećnicima na podržavanju ovog prijedloga te ističe da je
jedan od preduvjeta za kandidiranje za stjecanje statusa „Grad/Općina – prijatelj djece“ bio i
osnivanje Društva naša djeca koji su izradili i zaštitne maske koje se nalaze na stolovima.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o uključenju u akciju
Gradovi i općine – prijatelji djece
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika

Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednog glasa
PROTIV, te niti jednog glasa SUZDRŽANOG, donosi Odluka o uključenju u akciju Gradovi
i općine – prijatelji djece
Ad. 13.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 704/35 k.o. Loborika
(podnositelj zamolbe Stelio Peruško).
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da je Stelio Peruško iz Loborike, Loborika
57 podnio 11. veljače 2021. godine zamolbu da se ukine status javnog dobra na k.č.br.
704/25 k.o. Loborika koja ima površinu od 41 m2. Na dijelu te čestice je izgrađen dio njegove
zgrade koja je u najvećem dijelu izgrađena na njegovoj k.č.br. 710/1 k.o. Loborika ( nastala iz
dijela k.č.br. 35/1 zgr. k.č.br. 74 zgr. i dijela k.č.br. 549/3, sve k.o. Loborika). Navedena zgrada
izgrađena je prije 15. veljače 1968. godine za što ima uporabnu dozvolu. Nadalje ističe da je u
provedenom postupku utvrđeno da je k.č.br. 704/35 k.o. Loborika nastala od nekadašnje
k.č.br. 704/1 k.o. Loborika po provedenom snimanju nerazvrstane ceste koja od place u
Loborici uz D 66 vodi u pravcu Galižane,i to kao dio koji ne spada u tu nerazvrstanu cestu. U
naravi radi se o dijelu zgrade i zemljanoj površini između postojećeg nogostupa uz D 66 i
Placu, te zgrade podnositelja zamolbe (dio je i pod zgradom). Nadalje iznosi da se navedena
površina ne koristi za javne potrebe, osim za smještaj jednog prometnog znaka (smjerokaz za
Radeki polje), kao i da je Stelio Peruško u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa za
potrebe proširenja D 6 radi izgradnje nogostupa ustupio Općini Marčana dio svoje k.č.br. 35/1
zgr. i dio k.č.br. 549/3, obje k.o. Loborika u površini od 36 m2, predlaže se da se prihvati
zamolba imenovanog i odluči o ukidanju statusa javnog dobra.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
za k.č.br. 704/35 k.o. Loborika (podnositelj zamolbe Stelio Peruško).
Glasovanje:
ZA- 9 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 1 glas vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 9 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
1 glas SUZDRŽAN, donosi Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 704/35 k.o.
Loborika (podnositelj zamolbe Stelio Peruško).
Ad. 14.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č.br. 2734/1 k.o. Marčana
(podnositelj zamolbe Dean Radolović).
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da je Dean Radolović iz Marčane 132 podnio
01. travnja 2021. godine zamolbu da se ukine status javnog dobra na dijelu k.č.br. 2734/1

k.o. Marčana koja ima površinu od oko 25 m2, a nalazi se u građevinskom području u južnom
dijelu naselja Marčana. Na dijelu te čestice je izgrađen dio njegove zgrade koja je u najvećem
dijelu izgrađena na njegovoj k.č.br. 144/10 zgr. , k.č.br. 144/11 zgr. i k.č.br. 1732, sve k.o.
Marčana. Ističe da je navedena zgrada davno izgrađena, a dograđena je na dijelu koji se nalazi
na javnog površini 70-tih godina prošlog stoljeća. Ukidanje svojstva javnog dobra nužno je
radi omogućavanja ozakonjenja te zgrade. Zamolbi je priložen grafički prilog izrađen od
Veting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vinogradska 30 od 28. ožujka 2018. godine, iz kojeg je
vidljiv položaj i približna veličina zauzetog dijela javne površine za koji se moli ukidanje
svojstva javnog dobra. Nadalje navodi da se radi o postojećem stanju koje je takvo već 50
godina, te da je stanje prometnice u navedenom dijelu već definirano sličnim zauzimanjima
dijela k.č.br. 2734/1 k.o. Marčana od strane vlasnika i susjednih parcela, predlaže se da se
zamolbi podnositelja udovolji i ukine svojstvo javnog dobra na dijelu kč.br. 2734/1 k.o.
Marčana prema grafičkom prilogu iz zamolbe.
Vijećnik Dalibor Radolović (U daljnjem tekstu: Vijećnik Radolović) ističe da su na
tom dijelu susjedi uzurpirali dio javnog dobra i da je prvi koji će pomoći susjedima te da nije
protiv ovakvih stvari. Postavlja pitanje da li su bedaci oni koji se drže kunfina i Zakona te
kakvu im poruku dajemo ?
Pročelnik odgovara da se načelno slaže s navedenim stavom vijećnika, ali da su se
proširili i vlasnici susjednih čestica, te da se cesta ne može proširiti bez rušenja dijelova zgrada
i ogradnih zidova svih, a da ta uska cesta najviše smeta upravo tim vlasnicima. Kako se u 50
godina nije ništa učinilo da se cesta ponovno proširi, te u tom smislu nema rješenja, predlaćže
da se donese odluka za ukidanje javnog dobra prema postojećem stanju njegova korištenja..
Načelnik odgovara da se također slaže sa Vijećnikom Radolovićem, ali da se radi o
vremenu gdje je prije 50 godina bila sasvim neka druga situacija te postoje situacije gdje država
ozakoni bespravne građevine i od svih nas naprave bedake koji to nismo.
Rasprave više nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
za dio k.č.br. 2734/1 k.o. Marčana (podnositelj zamolbe Dean Radolović).
Glasovanje:
ZA- 9 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 1 glas vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 9 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
1 glas SUZDRŽAN, donosi Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č.br. 2734/1
k.o. Marčana (podnositelj zamolbe Dean Radolović).
Ad. 15.
Donošenje Odluke o prodaji k.č.br. 844/1 k.o. Marčana.
Pročelnik u uvodnom obrazloženju iznosi da je prodaja k.č.br. 844/1 k.o. Marčana
planirana Godišnjim planom upravljanja nekretninama na području Općine Marčana za 2021.

godinu te da su prihodi od prodaje nekretnina predviđeni s Proračunom Općine Marčana za
2021. godinu. nadalje ističe da je K.č.br. 844/1 k.o. Marčana, čija se prodaja predlaže nastala iz
više čestica te da ju je Općina Marčana stekla kao pravni sljednik bivše Općine Pula, dok je sve
ostale nekretnine kupila od prijašnjih vlasnika kao i pristupni put sa D 66 koji se nalazi sjeverno
od navedenog zemljišta. Iznosi da je prvotna ideja kod kupnje prije više od deset godina bila
osiguranje zemljišta za potrebe komunalnog društva Mandalena d.o.o., no ta je potreba otpala
nakon dobivanja spora protiv Marčanke d.d. i potvrde vlasništva zemljišta u gospodarskoj zoni
Marčanka. Nadalje ističe da procijenjena vrijednost nekretnine površine 3904 m2 iznosi
1.100.000,00 kuna odnosno oko 282,00 kuna po m2 površine.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o prodaji k.č.br. 844/1 k.o.
Marčana.
Glasovanje:
ZA- 8 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 2 glasa vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 8 glasova ZA, niti jednoga PROTIV, te
2 glasa SUZDRŽANA, donosi Odluka o prodaji k.č.br. 844/1 k.o. Marčana.
Ad. 16.
Utvrđivanje prijedloga za suce porotnike Općinskog suda u Puli.
Pročelnik daje uvodno obrazloženje te iznosi da je Stručna služba Skupštine IŽ zatražila
prijedloge kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli. Uvjeti koje
kandidat mora ispunjavati jesu da nije član niti jedne političke stranke te da se ne bavi
političkom djelatnošću te se predlaže da se za kandidata imenuje Marta Glavaš, umirovljenica
iz Pinezići 11/A koja već više mandata obnaša tu dužnost.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o Utvrđivanju prijedloga za suce porotnike
Općinskog suda u Puli.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga
PROTIV, te niti jednog SUZDRŽANOG, utvrđuje prijedlog za suce porotnike Općinskog suda
u Puli.
Ad. 17.
Donošenje odluka o dodijeli općinskih priznanja za 2021. godinu.

Predsjednik vijeća Denis Diković iznosi Prijedlog načelnika Općine Marčana za dodjelu
Svečane povelje Općine Marčana za 2021. godinu KUD-u Mate Balote iz Raklja. Također ističe
da mu je žao što radi korone Općina ne može dostojanstveno obilježiti i proslaviti svoj dan.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik vijeća predlaže glasovanje o donošenju Odluke o dodijeli općinskih
priznanja za 2021. godinu.
Glasovanje:
ZA- 10 glasova vijećnika
PROTIV – 0 glasova vijećnika
SUZDRŽANO – 0 glasova vijećnika
Utvrđuje se da se nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova ZA, niti jednoga
PROTIV, te niti jednog SUZDRŽANOG, donosi Odluka o dodijeli općinskih priznanja za
2021. godinu.

Predsjednik vijeća se zahvaljuje nazočnima na suradnji u zadnje četiri godine te zatvara
današnju sjednicu Općinskog vijeća.
Sjednica Općinskog vijeća zaključena u 19,00 sati.
Zapisničar
Aleksandra Peruško
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