IZVJEŠĆE
sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. listopada 2010. godine, na kojoj
je prisustvovalo 15 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan donijeti su sljedeći akti:
1. Pravilnik o stipendiranju
Pravilnikom o stipendiranju uređuju se opći uvjeti, način, postupak, kriteriji, kao i druga
pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija, odnosno učenika srednjih
škola i studenata preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija s područja Općine Kršan.
U školskoj – akademskoj godini dodjeljivat će se stipendije učenicima srednjih škola
(polaznici 2.,3., i 4. razreda) i studentima, u skladu s uvjetima iz Pravilnika, temeljem
raspisanog natječaja.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje i objavljuje Načelnik svake godine, najkasnije do 31.
listopada, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kršan i na WEB stranici Općine Kršan.
Natječaj sadrži opće uvjete i posebne uvjete:
Opći uvjeti natjecanja što ih kandidati trebaju ispunjavati za prijavu na natječaj su sljedeći:
- da su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju preslikom domovnice,
- da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja kandidata imaju prebivalište na području Općine
Kršan najmanje posljednjih 24 mjeseci, što dokazuju uvjerenjem MUP-a RH, PU Istarske,
Policijske postaje Labin,
- da imaju status redovnog studenta - učenika, što dokazuju uvjerenjem o redovnom upisu,
- te da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi, za što podnosi pismenu izjavu.
Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati:
- polaznici 2., 3. i 4. razreda srednje škole - koji se javljaju na natječaj moraju dostaviti i
dokaz da su u prethodnoj godini obrazovanja postigli prosjek ocjena od najmanje 4,50 i više
što dokazuju uvjerenjem ili ovjerenom preslikom prijepisa ocjena,
- studenti - koji se javljaju na natječaj moraju dostaviti uvjerenje da su u prethodnoj godini
ostvarili 60 ECTS bodova ili uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom
ili semestrom studija.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji se školuju izvan Republike Hrvatske dužni su
priloženu dokumentaciju, prevesti na hrvatski jezik, s ovjerom od strane ovlaštenog
prevoditelja.
Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju učenici i studenti koji uz prijavu na natječaj dokažu da
ispunjavaju uvjete iz Pravilnika.
Pristigle prijave na natječaj i priloženu dokumentaciju razmatra Odbor za stipendije te
sačinjava Nacrt liste za dodjelu stipendija, kojeg dostavlja Načelniku. Načelnik utvrđuje
Prijedlog liste koji se objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine
Kršan. Po proteku žalbenog roka Načelnik utvrđuje Konačnu odluku o dodjeli stipendija koja
sadrži: podatke o stipendistu, smjeru, godini i trajanju obrazovanja, visinu stipendije, obvezu
sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi dodjele stipendije. Osim
navedenog Pravilnikom je uređen sadržaj ugovora o stipendiranju, gubitak prava na
stipendiju i raskid ugovora.
2 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja PRISTAV
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan utvrđena je
obaveza izrade i obuhvata Urbanističkog plana uređenja Pristav. Ukupna površina obuhvata
plana iznosi cca 6,90 ha, a obuhvaća dio područja naselja Kršan, smještenog u južnom dijelu
Općine Kršan. Obuhvat plana odnosi se na neizgrađeni dio naselja Pristav koji se nastavlja
na izgrađeni stambeni dio i graniči sa površinom poslovne namjene naselja Kršan.
Koncepcija daljnjeg prostorno planskog uređenja područja zasniva se na sljedećim
osnovama: da središnji dio naselja postaje pretežito stambene namjene, da se proširuje
planirani sustava prometnica, odnosno prometna i komunalna infrastruktura sa priključcima,
da se propišu mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

3 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan utvrđena je
obaveza izrade i obuhvata Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2. Ukupna površina
obuhvata plana iznosi cca 8,80 ha, a obuhvaća dio područja naselja Kršan, smještenog u
južnom dijelu Općine Kršan, koja se proteže sjeverno od ceste Potpićan – Kršan i lijevo od
skretanja ceste za Pristav. Koncepcija daljnjeg prostorno planskog uređenja područja
zasniva se na utvrđivanju uvjeta za izgradnju i oblikovanje građevina, utvrđivanju uvjeta za
korištenje javnih površina, utvrđivanju uvjeta za izgradnju i korištenje javnih prometnih
površina i utvrđivanju uvjeta za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina. Dio
građevinskog područja obuhvaćenog UPU Blaškovići 2 namijenjeno je gotovo u potpunosti
stambenoj izgradnji i to obiteljskih kuća i višeobiteljskih građevina, pored navedenog treba
riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, propisati osnovne mjere zaštite
okoliša i odredbe za provođenje plana.
Kršan, 22. listopada 2010.
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