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IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. 

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 

 

 U sklopu izvješća o radu načelnika za razdoblje prvog polugodišta 2014. godine, dat 

je i kratak pregled izvršenja proračuna, temeljen na godišnjem Proračunu za tekuću godinu, 

te obvezama koje iz istog proizlaze.  

 Proračun Općine Kršan za 2015. godinu usvojen je 17. prosinca 2014. godine. Prihodi 

i primici proračuna planirani su u iznosu od 36.860.248,09 kn, dok su rashodi i izdaci 

planirani u visini 33.231.500,00 kn. Razlika od 3.628.748,09 kn, odnosila se na planirani 

manjak.  

 Dana 08. svibnja 2015. godine, općinski načelnik je temeljem članka 46. Zakona o 

proračunu donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 

2015. godinu, čime su se sredstva u visini od 300.000,00 kn sa pojedinih stavki prenijela na 

stavku Sanacija škole u Šušnjevici, kako bi se omogućio hitni popravak navedenog objekta.  

 I. izmjene i dopune Proračuna usvojene su 10. lipnja 2015. godine. Izvršeno je i 

usklađenje sa prethodnom godinom, uvrštenjem manjka ostvarenim krajem 2014. godine u 

iznosu od 4.507.871,91 kn, a koji podatak u trenutku donošenja osnovnog Proračuna, nije 

bio poznat. Ovim izmjenama i dopunama Prihodi i primici planirani su u visini od 

29.391.621,91 kn, a rashodi i izdaci 24.883.750,00 kn. 

  U razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan 

prihod u visini od 10.033.174,34 kn ili 34,14 % plana.  U isto vrijeme rashodi i izdaci 

iznose 8.881.187,39 kn ili 35,69 % plana. Isto je rezultiralo viškom prihoda nad rashodima 

i izdacima u visini 1.151.986,95 kn, čime je postojeći manjak smanjen i trenutno iznosi 

3.355.884,96 kn, a planira se pokriti iz prihoda 2015. godine. Tablica rekapitulacije plana 

proračuna nakon navedenih izmjena te izvršenje za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine: 

OPIS 
Proračun  

2015. 

Izvršenje 

proračuna                      

I-VI 2015 

Indeks   

ostv./plan 

Ukupni prihodi i primici 
29.391.621,9

1 
10.033.174,34 34 

Ukupni rashodi i izdaci 
25.883.750,0

0 
8.881.187,39 36 

Višak – manjak tekuće godine   4.507.871,91 1.151.986,95 - 

Manjak prihoda prethodnih godina-stanje 

31.12.2014 

-

4.507.871,91 
-4.507.871,91 - 

Ukupno manjak  -stanje 30.06.2015 0,00 -3.355.884,96 - 

 

PRIHODI I PRIMICI 

 

 Prihodi poslovanja  ostvareni su u visini 9.644.177,31 kn što iznosi 42,33 % 

godišnjeg Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu, a u ukupnom prihodu učestvuju sa 

96,12 %. 

 Od navedenog, najznačajniji prihod ostvaren je od nadoknade za korištenje prostora 

elektrana,  koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje u visini 43,14 % godišnjeg plana, 

odnosno 4.328.812,56 kn, te prihod od komunalne naknade, koji bilježi ostvarenje od 47,78 

% u odnosu na planiranu veličinu ili 2.054.742,54 kn. 

 Porezni prihodi u kojem prevladavaju  prihodi od poreza na dohodak. ostvareni su u 

visini od 2.075.842,05 kn ili 48,33 % plana. 

Pomoći iz proračuna Istarske županije u visini 190.675,00,00 kn odnose se na 

financiranje biračkih odbora i pomoći izravnanja decentralizirane funkcije sa namjenom 

financiranja JVP.  
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 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  u iznosu od 388.997,03 kn, ostvareni 

su u visini 5,88 % godišnjeg plana, i to sa temelja prodaje obročne prodaje stanova, 

građevinskih objekata, grobnica i grobnih mjesta, dok je u pripremi je nekoliko natječaja,   

 

RASHODI I IZDACI  

 Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 1.071.671,26 kn, i učešće u ukupnom 

prihodu iznosi 10,68 %, a izvršenje iznosi 45,52 % Proračuna za 2015. godinu.   

Materijalni rashodi ostvareni su u visini 4.059.085,26 kn, a izvršenje iznosi 32,89 

% godišnjeg Proračuna Rashodi su uglavnom vezani za programe održavanja komunalne 

infrastrukture, adaptaciju i održavanje poslovnih, stambenih i ostalih objekata, dok se iznos 

od 245.217,18 kn odnosi na troškove rada dužnosnika, a iznos od 946.864,75 kn, na 

uredski materijal, električna energija, komunalne, poštanske, telefonske, računalne i ostale 

slične usluge. 

 Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 33.761,33 kn, i odnose se najvećim 

dijelom na redovne kamate po postojećem kreditu.  

Tekuće pomoći odnose se na donacije za Dječji vrtić i Javnu vatrogasnu postrojbu 

Labin. U 2015. godini  podmireno je 50,13 % planirane veličine odnosno 716.818,74 kn  

 Naknade građanima i kućanstvima izvršavaju se temeljem Socijalnog programa, 

kao i  Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja, a temeljem 

pojedinačnih zahtjeva i programa iz ovih sredstava financiraju se i humanitarne udruge. U  

navedene svrhe je u ovom razdoblju  izdvojeno 939.649,621 kn ili 52,60 % plana. Najveći 

iznos od 349.000,00 kn, odnosi se na isplaćene stipendije i školarine.   

 Za donacije i ostale rashode, odnosno za financiranje  sportskih, kulturnih i ostalih 

udruga, kao i Turističke zajednice Kršan i Poljoprivredna zadruge Čepić Polje, izdvojeno je 

1.167.832,83 kn ili 48,64 % planirane veličine.  

Kapitalne pomoći u iznosu od 44.108,02 kn odnose se na sufinanciranje sanacije 

odlagališta Cere (KP 1.Maj d.o.o.).  

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 271.243,35 kn 

ili  8,49 % planirane veličine, a što se odnosi na projekte poslovne zone u Kršanu, 

proširenje groblja u Kršanu, te na izradu dokumentacije za prostorno uređenje na području 

Općine Kršan, kako bi se stvorili  uvjeti za kapitalna ulaganja u narednom razdoblju.   

 Izdaci za financijsku imovinu odnose se na otplatu glavnice po dugoročnom 

kreditu iz 2004. godine, a koji se uredno podmiruje i u ovom razdoblju je sa tog naslova 

podmireno 621.125,00 kn.  

 

 

IZVJEŠĆE  

 

koje se odnose na Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove  

  

 

IZVRŠENI RADOVI KOMUNALNO GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA I 

ODRŽAVANJE OBJEKATA  

 Prema sklopljenom ugovoru nastavljeno je sa radovima: održavanje nerazvrstanih 

cesta – uređenje živica na području Općine Kršan 

 Prema sklopljenom ugovoru nastavljeno je sa radovima: održavanje javnih 

površina i groblja – košnja trave na području Općine Kršan 

 Prema sklopljenom ugovoru nastavljeno je sa radovima: održavanje javne rasvjete 

na području Općine Kršan 

 Nastavljeni su radovi na izgradnji doma kulture u Kršanu 

 Nabavljena su i ugrađena ulazna PVC vrata zgrade bivše Osnovne škole u naselju 

Lazarići, dobavljač - društvo TECMON d.o.o. Kršan 

 Saniran je krov društvenog doma u Čepiću 

 Izvršeni su radovi na uređenju fasade boćarskog kluba Čepić 
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 U toku izvođenje radova na sanaciji škole  Šušnjevica - uređenje dijela prizemlja, 

ulazne terase i dijela okoliša, 

 Izvršena je sanacija i obnova urušenog dijela zidina starog grada Plomina 

 Sukladno utvrđenim potrebama izvršeno je hitno održavanje protupožarnih i 

poljoprivrednih  putova, na području Općine Kršan 

 Postavljena je javna rasvjeta na području Općine Kršan prema postavljenim 

zahtjevima  

 Izvršen je nastavak radova nužnih popravaka i poslova na održavanju opreme i 

inventara Općine Kršan 

 Prema potrebi izvršena je izmjena i dopuna prometne signalizacije, znakova i 

opreme (prometna ogledala) na dijelu cesta na području Općine Kršan 

 Pristupilo se nabavci i postavljanju autobusnih čekaonica u naseljima Boljevići i 

Potpićan – društvo APARIS GRUPA d.o.o. Pucići 1a, Žminj 

 Izvršeni su radovi na uređenju kružnog toka - rotora u naselju Vozilići (građevinski 

– zid i hortikulturni dio),  

 Izvršeni su radovi na čišćenju i uređenju plaže i pristupnog puta plaže u Plomin 

Luci, postavljanje psiholoških brana (linija), postavljanje pokretnih EKO WC kabina 

za potrebe uređenja sanitarnog čvora, te je nabavljen i postavljen znak sa 

pripadajućim stupom, natpisa ''Zabranjeno uvoditi pse'' 

 Izvršeni su redoviti mjesečni radovi na održavanju kanalizacijskog sustava u 

naselju Plomin Luka od strane društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin prema 

sklopljenom ugovoru 

 izvršeno je zbrinjavanje pasa i mačaka na području Općine Kršan 

 izvršeno je isporučivanje vode za obitelji koje nemaju vodovod, 

 izvršeno je pražnjenje septički jama za zgrade koje su u vlasništvu općine Kršan 

 organiziran je redovan odvoz krupnog otpada po svim mjesnim odborima na 

području Općine Kršan (u više navrata) 

 Započeti su postupci na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih 

putova u naseljima na području Općine Kršan u 2015. godini: imenovane su 

komisije i naručena je procjena troškova za utvrđivanje popisa (liste) prioritetnih 

dionica na kojima se planiraju izvršiti radovi.  

 

 

DOKUMENTACIJA  ZA GROBLJA 

 

 Odobreni su zahtjevi i sklopljeni ugovori za grobna mjesta na grobljima Općine 

Kršan (3 zahtjeva), 

 Izrađen je novi prijedlog Odluke o grobljima  

 

 

KOMUNALNI DOPRINOS 

 

 Izvršen je obračun i izdana su rješenja o komunalnom doprinosu za rekonstrukciju 

i gradnju, te prema rješenjima za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade  na 

području Općine Kršan (56  Rješenja) od toga:  

 42  Rješenja o komunalnom doprinosu za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru (35 jednokratno, 3 oslobođena, 1 rate)   

 3  Rješenja o komunalnom doprinosu – ostala izgradnja i rekonstrukcija (od 

toga 2  oslobođena plaćanja)  

 ukupni naplaćeni iznos za komunalni doprinos iznosi 309.255,45 kn 

 Izdane su potvrde o plaćanju  komunalnog doprinosa  

 

 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA OBJEKATA 

(rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade) 

 

 Izvršen je obračun i izdana su rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito  

izgrađene zgrade na području Općine Kršan - 32 Rješenja -  od toga 71 

jednokratno, 3 rate  
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 ukupni naplaćeni iznos 30.856,48 kn 

 Izdane su potvrde o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade  

 

 

PROJEKTI, STUDIJE I PODLOGE 

 

 Ugovorene su izrade i izrađeni  slijedeći projekti, studije i podloge: 

 Izrada Idejnog rješenja ''Pogona za preradu samoniklog bilja'' u krugu Radne zone 

Kršan Istok sa 3D vizualizacijom - društvo INGPROJEKT d.o.o. Plomin,  

 izrade Prometnog rješenja postavljanja stupića uz Državnu cestu D64 u naselju 

Kršan, 

 Izrađen glavni projekt i potrebna dokumentacija za izvođenje radova za igralište 

Plomin - društvo INGPROJEKT d.o.o. Plomin,  

 Izrađena potrebna dokumetacija za izvođenje radova i. Faze škole Šušnjevica.  

 U toku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za proširenje 

groblja Kršan – NOVA PROJEKT d.o.o. Nedešćina, 

 Izrađeni su  Izvještaji o arheološkom rekognosciranju terena za potrebe UPU Jurasi 

i UPU PLOMIN LUKA i UPU KLAVAR – društvo ABCD d.o.o. Poreč 

 Izrađena je potrebna dokumentacija za provođenje natječaja opskrbe električnom 

energijom, 

 Izrađen je glavni projekt i pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj: 

„Rekonstrukcija i modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete“- koji javni poziv  

je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

 

Ugovorene su izrade slijedećih geodetskih podloga i projekata: 

 Geodetski elaborati za uspostavu putova 

 Izrada parcelacijskih elaborata za Izgradnju prometnice i infrastrukture za dio 

naselja Kršan - Pristav  

 geodetski elaborati – snimak i utvrđivanje stvarnih granica katastarske čestice u 

dogovoru s vlasnicima susjednih katastarskih čestica za k.č. 28/1 k.o. Plomin – 

izgradnja igrališta u Plominu 

 geodetski elaborati – snimak – za cestu prilaz Načinovići 

 geodetski elaborati – snimak – za parkiralište Plomin 

 geodetski projekt za proširenje groblja Kršan 

 

 

 

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 

  

 Donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kršan, te je sukladno zakonskim odredbama objavljena i upućena na očitovanja i 

mišljenja, koje su potrebne za izradu nacrta prijedloga plana. 

 Donesena je  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Pristav, te je sukladno zakonskim odredbama objavljena i upućena na očitovanja i 

mišljenja, koje su potrebne za izradu nacrta prijedloga plana. 

 Donesena je  Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Stare staze, te je sukladno zakonskim odredbama objavljena i upućena na 

očitovanja i mišljenja, koje su potrebne za izradu nacrta prijedloga plana. 

 Nakon dobivenih mišljenja i suglasnosti na Nacrte konačnih prijedloga urbanističkih 

planova (Baći, Fonovići, Jurasi, Fratrija, Brestova i Suha marina Plomin) utvrđen su  

Konačni prijedlozi urbanističkih planova i  sukladno zakonskoj proceduri upućeni na 

suglasnost u Zavod za prostorno uređenje Istarske županije. Nakon dobivenog 

negativnih suglasnosti od strane Zavoda istarske županije na iste i njihove 

preporuke da se zbog stupanja na snagu novog Zakona o prostornom uređenju po 

kojem je pojednostavljena procedura donošenja planova općinski Načelnik je donio 

odluku da se za navedene urbanističke planove donesu nove Odluke o izradi svih 

urbanističkih planova u Zaštitnom obalnom pojasu Općine Kršan. 
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OSTALO 

 

 Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kršan 

upućen je na razmatranje Općinskom vijeću  

 Prema zahtjevima stranaka izdana su uvjerenja o namjeni zemljišta radi rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa stranaka ( 17 uvjerenja),  

 Pokrenuta su 4 postupka za ruševne zgrade (Prema Zakonu o građevinskoj 

inspekciji) – 3 su u toku rješavanja, 1 – riješen  

 Sklopljeni su ugovori za korištenje javnih površina na području Općine Kršan (7 

ugovora) 

         

DOKUMENTACIJA I DOZVOLE ZA GRADNJU 

 

DOBIVENE U PROTEKLOM RAZDOBLJU: 

 

 Potvrda na glavni projekt za zahvat u prostoru - izgradnja prometnice i infrastrukture 

za Radnu zonu Kršan – Istok 

 

 

OČITOVANJA OPĆINE KRŠAN U POSTUPCIMA ZA URED 

- Izdavanje očitovanja u postupcima rješenja o uvjetima građenja, 

- Izdavanje očitovanja u postupcima rješenja o izvedenom stanju  

- Izdavanje očitovanja u postupcima lokacijskih dozvola  

- Izdavanje očitovanja u postupcima utvrđivanja okućnica postojećim građevinama  

 

 

BROJ ZAPRIMLJENIH PREDMETA 

 

U proteklom razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. u Odsjeku za urbanizam, 

graditeljstvo i komunalne poslove zaprimljeno je 113 upravnih predmeta i 170 neupravni 

predmet. 

U proteklom razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. u Odsjeku za urbanizam, 

graditeljstvo i komunalne poslove ukupni broj akata koji su zaprimljeni odnosno otpremljeni 
(upisani) iznosi 1440. 

 

IZVJEŠĆE  

 

koje se odnose na općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove,  

 

 

- ZAKLJUČCI I OSTALI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 335 

- SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN: 5 (3 redovne, 2 vanredne) 

 

JAVNA NABAVA - preko 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno 

preko 500.000,00 kn (bez PDVa-) za radove 

U izvještajnom razdoblju nije proveden niti jedan postupak javne nabave. 

 

BAGATELNA NABAVA - do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno do 

500.000,00 kn (bez PDVa-) za radove 

 

- Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u postupku nabavke usluga 

bagatelne vrijednosti - nabava uredskog materijala za potrebe Općine Kršan tijekom 2015. 

godine, prihvaćena je ponuda društva LIBER DOMINI d.o.o. Labin, po utvrđenim jediničnim 

cijenama (prema ispunjenom troškovniku) u ukupnom iznosu od 5.589,82 kn (bez PDV-a) 

odnosno 6.987,28 kn (sa PDV-om). 
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 - Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u postupku nabavke usluga 

bagatelne vrijednosti – Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, 

prihvaćena je ponuda društva 3 E PROJEKTI d.o.o. Zagreb, ujedno jedina pristigla, koja za 

predmet nabave iznosi 83.000,00 kn (bez PDV-a) odnosno 103.750,00 kn (sa PDV-om). 

 

 - Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u postupku nabavke usluga 

bagatelne vrijednosti – Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 

Pristav, između dvije pristigle ponude, prihvaćena je ponuda društva MODUS d.o.o. Pula, 

koja za predmet nabave iznosi 18.000,00 kn (bez PDV-a) odnosno 22.500,00 kn (sa PDV-

om). 

 

 - Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u ponovljenom postupku nabave 

bagatelne vrijednosti za nabavku usluga - Opskrbe električnom energijom za 2015. godinu, 

između dvije pristigle ponude, obje potpune i prihvatljive, prihvaćena je ponuda društva 

RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb koja za predmet nabave (po jediničnim cijenama iz 

troškovnika) iznosi 58.990,20 kn (bez PDV-a) odnosno 73.737,75 kn (sa PDV-om). 

 

 - Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u postupku nabavke bagatelne 

vrijednosti za ustupanje radova na Sanaciji škole u naselju Šušnjevica – uređenje dijela 

prizemlja, ulazne terase i okoliša, prihvaćena je ponuda društva DE CONTE d.o.o. Labin, kao 

jedina pristigla ponuda, u iznosu 237.507,35 kn (bez PDV-a) odnosno 296.884,19 kn (sa 

PDV-om). 

 

 Temeljem čl. 20. st. 6. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13 Plan 

nabave Općine Kršan za 2015. godinu kao i sva njegove Izmjene i dopune objavljene su na 

web stranici Općine Kršan. 

 

POSLOVNI  PROSTORI 

 

 Sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog prostora provode se sklopljeni ugovori 

o zakupu poslovnog prostora, na rok od jedne do pet godina.  

 Također, temeljem odredbi Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog prostora / Odluke o 

zakupu poslovnog prostora, zakupcima koji u potpunosti poštuju odredbe ugovora odnosno 

ispunjavaju obveze iz sklopljenih ugovora, upućeni su pozivi (ponude) za sklapanje novih 

ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, na daljnji rok od pet godina, 

od kojih su sve ponude od strane zakupnika i prihvaćene. 

 Ostalih značajnih aktivnosti po pitanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan 

nije bilo. 

 

KONCESIJE 

 

Provodi se ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih 

poslova, na području Općine Kršan, sklopljen sa Obrtom za uslužne djelatnosti DIMOTERM 

Labin, vl. Ante Turudić, na rok od 4 godine. 

  

 Sukladno Trogodišnjem (srednjoročnom) Planu davanja koncesija na području Općine 

Kršan za 2013., 2014. i 2015. godinu te na njemu temeljenog Godišnjeg plana davanja 

koncesija na području Općine Kršan za 2014. godinu, tijekom mjeseca veljače 2015. godine 

započet je postupak za dodjelu koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje 

poslova prijevoza pokojnika, na području Općine Kršan. Stupanjem na snagu Zakonom o 

pogrebničkoj djelatnosti (''Narodne novine'' broj 36/15) dana 07. travnja 2015. godine, te 

nakon zatražene i dobivene Upute o postupanju od strane Ministarstva financija, pristupilo 

se Poništavanju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti - prijevoza pokojnika, na području Općine Kršan. 

 

SOCIJALNA SKRB 

 

 Temeljem redovitih sjednica Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan (najmanje 

jednom mjesečno), razmatrala se aktualna problematika iz domene socijalne skrbi te se 
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sukladno tome dodjeljuju mjesečne i jednokratne financijske pomoći socijalno i zdravstveno 

ugroženim stanovnicima i obiteljima sa područja Općine Kršan. Radi se o prosječno 25 

redovnih korisnika mjesečno odnosno oko (prosječno) pet ostalih korisnika putem 

zaprimljenih zahtjeva (predmeta) mjesečno. 

Povodom Uskršnjih blagdana, svim umirovljenicima sa prebivalištem na području 

Općine Kršan kao i domaćicama sa navršenih 55 godina života i bez primanja, također sa 

prebivalištem na području Općine Kršan, dodijeljen je prigodan dar u obliku poklon bona za 

nabavku razne robe pojedinačne vrijednosti od 100,00 kn. Istim je obuhvaćeno preko 900 

korisnika. 

Temeljem dostavljenih Izvadaka iz matice umrlih i podnesenog zahtjeva, obiteljima 

preminulih osoba sa područja Općine Kršan dodjeljuje se jednokratna financijska pomoć u 

iznosu od 1.000,00 kn, isplativo u gotovini. Istim je u izvještajnom razdoblju obuhvaćeno 

17 korisnika (obitelji pokojnika). 

U cilju održavanja zdravstvene kulture i očuvanja zdravlja stanovništva sa područja 

Općine Kršan, Općina Kršan nastavila je praksu plaćanja troškova mamografije korisnicama 

usluga s prebivalištem na području Općine Kršan.  

Radi kontinuiteta u ostvarivanju pomoći bolesnim i nemoćnim osobama sa područja 

Općine Kršan, Općina Kršan nastavila je sa praksom podmirenjem putnih troškova u visini 

od 1,00 kn po prijeđenom kilometru Mileni Dupor Krizmanić, medicinskoj sestri iz Rapca – 

Privatnoj zdravstvenoj njezi bolesnika. 

Općina Kršan nastavila je sa praksom podmirenjem troškova kontrole krvnog pritiska 

i šećera u krvi za stanovnike Općine Kršan, sve u sklopu Programa javnih potreba 

zdravstvene zaštite, a koje provodi med. sestra Marčela Muškardin.  

Udruzi za skrb o starijim i nemoćnim osobama DODIR NADE Kršan odobreno je 

sufinanciranje putnih troškova ostvarenih prilikom posjete korisnicima na području Općine 

Kršan u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru, ostvarenih isključivo na području Općine 

Kršan. 

U cilju održavanja postignute razine zdravstvene kulture i očuvanja i zaštite zdravlja 

stanovnica sa područja Općine Kršan, Općina Kršan podmiruje troškove kirurških i 

ultrazvučnih pregleda dojki pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava Labin - Ambulanta 

za dojku, Djelatnost za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, kod već operiranih pacijentica 

(koje kontroliraju već otkrivene promjene na dojkama), pacijentica koje na mamografskim 

pregledima otkrivaju sumnjive i nejasne promjene) te u ostale slučajevima. 

 

 

UP RJEŠENJA (socijalna pitanja, komunalna naknada – priznavanje / ukidanje 

prava / obveza) 

 

 Rješenja donesena u upravnom postupku (naknade za rodilje, rješenja za 

ostvarivanje prava na plaćanje dijela režijskih troškova, rješenja za komunalnu naknadu te 

eventualno ukidanje svih navedenih prava / obveza) - 32 rješenja / akata. 

 

 

POLJOPRIVREDA 

 

 Za ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 

Kršan sklopljenih 2004. godine, na rok od 10 godina, a koji su istekli početkom mjeseca 

rujna 2014. godine, temeljem provedenog postupka od strane Agencije za poljoprivredno 

zemljište sklopljeni su novi ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Kršan na rok od najviše 5 godina (odnosno do 

raspisivanja novog natječaja). Novi ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan sklopljeni su sa svim dosadašnjom 

zakupcima poljoprivrednog zemljišta koji se ispunili obveze iz prethodnih ugovora te iskazali 

interes za nastavak zakupa. 

Također, provode se već sklopljeni ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Kršan za razdoblje 2007. - 2017. godina kao i prethodno 

sklopljeni ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

(iz 2013. godine), na rok od 5 godina. 
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Ostalih značajnijih aktivnosti po pitanju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Općine Kršan, naročito uslijed prelaska nadležnosti za 

raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od strane jedinica lokalne samouprave u 

isključivo nadležnost raspolaganja Agencije za poljoprivredno zemljište, u izvještajnom 

razdoblju nije bilo. 

 

  

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2015. 

GODINU 

 

 Temeljem Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kršan 

za 2015. godinu te Izmjena Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području 

Općine Kršan za 2015. godinu, izdana su koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na 

području Općine Kršan na rok od jedne godine, i to: 

 - Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području 

Općine Kršan za 2015. godinu kojim se Ugostiteljskom obrtu PORAT Plomin vl. Serđo Kos, 

odobrava vršenje ugostiteljske djelatnosti u svrhu smještaja montažnog objekta (drvene 

kućice 12,00 m2 - kiosk) sa pripadajućom terasom, na mikrolokaciji - područje plaže u 

Plomin Luci (početni dio prema ulazu),   

 - Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području 

Općine Kršan za 2015. godinu kojim se Obrtu za ugradnju dodatne opreme i pomoć na cesti 

JEGO Kršan, vl. Goran Jedrejčić, odobrava vršenje djelatnosti - ''IZNAJMLJIVANJE 

SREDSTAVA – brodica na motorni pogon'' na mikrolokaciji - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, 

naselje Plomin Luka, šire područje plaže u Plomin Luci.   

  

 

ODLUKE I OSTALI AKTI (DONESENI OD STRANE OPĆINSKOG NAČELNIKA ILI 

UPUĆENI NA DONOŠENJE OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KRŠAN) 

 

- Prijedlog Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha 

marina Plomin  

- Izvješće o stanju Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2014. godinu  

- Problematika Odluke Vlade RH o izmjeni Odluke o visini naknade za korištenje prostora 

koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN br. 101/13) - 

Tužba za naknadu štete - očitovanje na zahtjev ŽDO Pula  

- Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kršan za 2015. godinu 

- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2014. 

godine 

- Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno 

glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13)  

-  Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2014. godinu 

-  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kršan za 2014. godinu 

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 

2014. godinu 

- Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Kršan za 2014. godinu 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2014. godine 

- Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan 

- Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pristav 

- Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze 

- Prijedlog Izmjena Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/13) 

- Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kršan za 2015. godinu  

- Prijedlog I. Izmjena Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kršan za 2015. godinu  
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- Prijedlog I. Izmjena Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih 

objekata na području Općine Kršan za 2015. godinu 

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području 

Općine Kršan za 2015. godinu    

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan 

za 2015. godinu    

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i Projekcija za 

2016. i 2017. godinu 

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicija 

Općine Kršan za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 

- Prijedlog Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan 

- Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan 

- Davanje ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Kršan za potpisivanje Pisma namjere o 

poslovnoj suradnji sa Istarskom županijom za izradu projektne dokumentacije i izgradnju 

Objekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja na području Općine Kršan 

- Donošenje Odluke o utvrđivanju namjene Škole u naselju Šušnjevica  

- I. Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca 

akata upravnih i drugih tijela Općine Kršan za 2015. godinu 

- Izmjene Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kršan za 

2015. godinu. 

 

FINANCIJSKE POTPORE OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 

 

 Za sufinanciranje prijevoza učenika, pomoćnika u nastavi, izlete, kino/kazališne  

predstave, Produženi boravak, prehrana i ostale tekuće donacije, izdvojeno je iz Proračuna 

više od 190.000,00 kn. 

 

 

NADZOR AKATA 

 

 Sukladno čl. 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nadležnom 

Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Pula, redovito se dostavljaju primjerci akata 

donesenih (usvojenih, prihvaćenih) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Kršan. 

 

 

OPĆI POSLOVI, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT, 

NACIONALNE MANJINE, PROMIDŽBA, MANIFESTACIJE 

 

- Općina Kršan podmirivala je dio cijene mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. 

razreda Srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan, na autobusnim linijama 

društva ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, u visini ostatka troškova mjesečne vozne karte, na 

svim relacijama, a koju ne podmiruje Vlada RH, za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, 

uz obvezu roditelja učenika odnosno učenika da sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte 

sa iznosom od 100,00 kn po pojedinom učeniku, 

 

- Prihvaćena je ponuda o poslovnoj suradnji sa društvom ''RADIO LABIN'' d.o.o. 

Labin, na pružanju medijskih usluga za 2015. godinu, za što se pristupilo sklapanju ugovora 

o poslovnoj suradnji u godišnjem iznosu od 21.900,00 kn (bez PDV-a) odnosno 1.825,00 kn 

(bez PDV-a) mjesečno, što uključuje i ugovorni popust od 15%, 

 

- U svrhu objave tekstova o aktivnostima Općine Kršan u svakom broju lista i 

Internet portala LABINŠTINA INFO, pristupilo se sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji za 

2015. godinu sa društvom VLAČIĆ & ĆAKIĆ d.o.o. Labin, u iznosu od 1.900,00 kn (bez PDV-

a) mjesečno, 

 

- Pristupilo se sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji sa društvom ISTARSKI PORTAL 

d.o.o. Labin, na pružanju medijskih usluga – objava informacija, obavijesti i oglasa Općine 

Kršan na WEB portalu istarski.hr u razdoblju od 01. travnja 2015. godine do 01. travnja 

2016. godine, na iznos naknade od 800,00 kn mjesečno (bez PDV-a), 
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- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju XIV. Memorijalnog turnira BRANISLAV 

FARKAŠ koji se u organizaciji MUP, PU Istarska, PP Labin održao dana 23. siječnja 2015. 

godine, odobravanjem iznosa od 1.000,00 kn, 

 

- U svrhu opremanja didaktičke radionice namijenjene djeci sa govornim i drugim 

teškoćama u govoru, Udruzi za razvoj i unapređenje i kvalitete življenja osoba sa 

invaliditetom RH, Županja, dodijeljena je  financijska potpora u iznosu od 500,00 kn, 

 

- Općina Kršan uključila se u inicijativu Kluba roditelja nedonoščadi u provođenju 

akcije PALČIĆ GORE, nabavkom 10 komada prigodnih majica pojedinačne cijene od 75,00 

kn (bez PDV-a), uvećan za troškove dostave te se upisala u listu donatora, 

 

- U svrhu očuvanja tradicije maškara i obilježavanja pusnih svečanosti tijekom 2015. 

godine, organiziranoj skupini maškara naselja Šušnjevica, odobrena je financijska potpora u 

iznosu od 500,00 kn u obliku bona - narudžbenice za nabavku razne robe te iznosa od 

500,00 kn isplativo u gotovini, ukupno 1.000,00 kn,  

 

- U svrhu pružanje usluga medijske promocije i praćenja sportskih događanja u 

Općini Kršan za 2015. godinu putem Internet portala Istrasport.com, pristupa se sklapanju 

ugovora o poslovnoj suradnji sa Obrtom za marketing RUDAR – MARKETING Labin, Vinež 

69/b, vl. Remzo Zalihić, OIB 60392349447, na iznos od 500,00 kn mjesečno (bez PDV-a),   

 

- Prihvaćena je ponuda CIK ''Dr. Božo Milanović'' d.o.o. – Radio Istra, Pazin na 

pružanju medijskih usluga za 2015. godinu, za što se pristupilo sklapanju ugovora o 

poslovnoj suradnji u godišnjem iznosu od 8.354,00 kn (bez PDV-a), a koji uključuje i 

akcijski popust od 60%, 

 

- U svrhu provođenja Programa predškole, Općina Kršan snosila je troškove uređenja 

prostorije u zgradi OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, sve prema ponudi društva ŠKRINJICA 

d.o.o. Zagreb u iznosu od 10.187,61 kn (sa PDV-om), 

- Prihvaćen je prijedlog Sporazuma o sufinanciranju 12-satnog tima T2 Labin tijekom 

2015. godine, koji je sklopljen između Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Općine 

Kršan, Općine Sveta Nedjelja, Općine Raša, Općine Pićan i Grada Labina, u dijelu koji se 

odnosi na Općinu Kršan (13%), u godišnjem iznosu od 56.564,00 kn, 

 

- U svrhu očuvanja tradicije maškara u naselju Kožljak i obilježavanja pusnih 

svečanosti u 2015. godini, Organizacijskom odboru ''KRABULJE ZA NE VEROVAT'' Kožljak, 

odobrena je financijska potpora u iznosu od 6.500,00 kn, isplativo u gotovini,  

 

- U svrhu očuvanja tradicije maškara u naselju Čepić i obilježavanja pusnih 

svečanosti tijekom 2015. godine kao i sudjelovanja na međunarodnom Riječkom karnevalu 

2015., organiziranoj skupini maškara naselja Čepić ''ČEPLJONSKE MAŠKARE'', odobrena je 

financijska potpora u iznosu od 8.500,00 kn isplativo u gotovini,  

 

- Povodom sudjelovanja na sportskoj manifestaciji – 2. WAKO EUROPEAN CUP – 

KARLOVAC OPEN 2015, Kickboxing klubu PREDATOR Kršan, odobrena je financijska potpora 

u iznosu od 800,00 kn, 

 

- Općina Kršan bila je domaćin obilježavanja manifestacije ''94. LABINSKA 

REPUBLIKA'' dana 02. ožujka 2015. godine, u koju je svrhu imenovan i Organizacijski odbor 

u sastavu Valdi Runko - Općinski načelnik Općine Kršan, Patricija Zanketić - direktorica 

ureda TZ Općine Kršan, Roman Carić - voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, 

opće i pravne poslove i Loredana Ružić Modrušan - Viša savjetnica za kulturu, informiranje i 

odnose s javnošću Grada Labina, 

 

- U svrhu opremanja boćališta u naselju Kršan, pristupilo se nabavi posebnog pijeska 

- podloge za boćalište, a kojeg je moguće nabaviti isključivo u Sloveniji (Kopar), za što se 

BK KRŠAN isplatilo financijska sredstva u iznosu od 800,00 kn, 
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- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju Programa Udruge civilnih invalida – 

inkluzija Pula pod nazivom ''Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom'' odobravanjem 

iznosa od 500,00 kn, 

 

Sukladno čl. 14. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Kršan za razdoblje 

2013. – 2015. godina (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 08/2013), ANĐELU BONETA iz 

Kožljak 66, povodom pohađanja Škole pčelarstva u Lovranu a koju je provelo Učilište za 

obrazovanje APIS Velika Gorica, odobrena je financijska potpora – subvencija u iznosu od 

50% troškova Škole odnosno iznos od 1.750,00 kn,  

 

 - Prihvaćena je ponuda društva SIGMA ELEKTRONIK d.o.o. Labin za izvršenje usluge 

nadogradnje Web portala Općine Kršan (objava Prostornih planova i ostalih pratećih objava) 

u iznosu od 4.250,00 kn (sa PDV-om), 

 

- U svrhu prijave na objavljeni Javni poziv Hrvatske turističke zajednice i 

namjeravanu prijavu Projekta i realizaciju Programa ''Izrada i postavljanje turističke / 

smeđe signalizacije na području Općine Kršan'' - II faza, Turističkoj zajednici Općine Kršan 

dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 12.000,00 kn, za što će se pristupilo 

sklapanju ugovora, 

 

- Pristupilo se sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji za razdoblje 01. travnja 2015. 

godine do 01. travnja 2016. godine na pružanju usluga promidžbe i oglašavanja događanja 

u Općini Kršan putem Internet portala 5 PORTAL - Obrt za promidžbu i oglašavanje I.A. 

MEDIA Rabac, vl. Ivana Ahmičević, na iznos od 1.500,00 kn mjesečno (PDV se ne 

obračunava),    

 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne manifestacije ''S 

KLOBASICOM U EU'', koja se održala u organizaciji Općine Sv. Petar u Šumi, odobravanjem 

iznosa od 2.000,00 kn, 

 

- Općina Kršan, sudjelovala je, uz Općinu Pićan (u jednakim iznosima), u nabavci 

EKG Aparata za potrebe Istarskih domova zdravlja, Ambulante Potpićan, u iznosu od 

10.000,00 kn, 

 

- U svrhu opremanja Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, Općina Kršan 

podmirila je troškove nabavke inventara, sve prema ponudi Obrta za računalstvo, usluge i 

trgovinu G. D. DIZAJN Zagreb u ukupnom iznosu od 4.380,69 kn (sa PDV-om), 

 

- U svrhu davanja potpore u radu i djelovanju, Udruzi KLAPA LABIN, Labin 

dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn, 

 

- Općina Kršan pridružila se Projektu IPA - Sekcija Hrvatska, u izdavanju edukativne 

brošure DROGE, OVISNOST I MLADI (izdanje ''Istra sjever''), za što će se sa društvom IV 

NAKLADNIŠTVO d.o.o. Zagreb sklopio ugovor o kupnji oglasnog prostora veličine 1/3 

stranice u iznosu od 3.237,50 kn (SA PDV-om), 

 

- Općina Kršan podmirila je troškove boravka u školi stvaralaštva NOVIGRADSKO 

PROLJEĆE 2015 koje se održala u Novigradu u razdoblju od 18. – 25. travnja 2015. godine 

za sve učenike sa prebivalištem na području Općine Kršan, odobravanjem iznosa od 400,00 

kn po učeniku za pokriće troškova kotizacije odnosno odobravanjem iznosa od 1.750,00 kn 

po učeniku za troškove smještaja i prehrane, 

 

- Općina Kršan podmirila je dio troškova školske ekskurzije učenika 8. razreda OŠ 

IVAN GORAN KOVAČIĆ Čepić i OŠ VLADIMIRA NAZORA Potpićan – destinacija Dubrovnik, 

prijevoznika / organizatora Putničke agencija ZEA TOURS Fažana, za sve učenike sa 

prebivalištem na području Općine Kršan, odobravanjem financijske potpore u iznosu od 

500,00 kn po učeniku, 
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- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne manifestacije 22. IZLOŽBA 

VINA SREDIŠNJE ISTRE koja se održava u organizaciji Općina Gračišće, odobravanjem 

iznosa od 1.000,00 kn, 

 

- Profesionalnom sportašu (parabiciklisti) Nišandžić Dejanu iz Čepića, povodom 

nastupa na tuzemnim i inozemnim utrkama hand-bikea u natjecateljskoj sezoni 2015, 

odobrena je financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn, 

 

- Uslijed masovnog pomora 48 grla stoke, u dva navrata,  (ovaca i koza) 

uzrokovanog napadom čopora pasa lutalica / pasa bez nadzora u Plomin Luci, Halilović 

Hasibu iz Labina odobrena je novčana potpora za saniranje nastale štete u iznosu od 

6.500,00 kn. 

 

 - Prihvaćen je prijedlog - Pismo namjere između Istarske županije i Općine Kršan na 

Projektu ''ZAVIČAJNA NASTAVA ZA VRTIĆKI UZRAST – ISTRA U OČIMA DJECE, 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne, 15. po redu sportsko - 

rekreativne manifestacije VOGA TELEFERIKA koja se u organizaciji mještana Rapca i JK 

KVARNER Rabac održala 26. travnja 2015. godine u Rapcu, sa iznosom od 1.000,00 kn, 

 

- U svrhu davanja potpore Projektu (NE) SKRIVENA ISTRA, nositelju Projekta - 

Udruzi SPOD UČKE, Nova Vas, odobrena je financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn, 

 

- Općina Kršan pristupila je nabavci ukupno 150 kom oslikanih platnenih vrećica u 

ukupnom iznosu od 2.800,00 kn (PDV se ne obračunava), sve prema računu Centra za 

inkluziju i podršku u zajednici Pula, Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom 

Labin. Također, uz navedeno, u svrhu potpore u daljnjem radu i djelovanju, istom je Centru 

odobrena financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn, 

 

- Uslijed trenutnog težeg materijalnog stanja u obiteljima, odobrena je financijska 

pomoć u podmirenja troškova realiziranog školskog izleta za ukupno 6 polaznika / učenika 

Osnovne škole ''Ivan Goran Kovačić'' Čepić, u iznosu od 190,00 kn po polazniku / učeniku,  

 

- U svrhu sudjelovanja trojice učenika 8. razreda Osnovne škole ''Ivan Goran 

Kovačić'' Čepić na državnom natjecanju – Natjecanje u znanju i kreativnosti ''Čitanjem do 

zvijezda 2015'', odobrena je financijska potpora u obliku podmirenja troškova za prijevoz 

učenika (uključujući i mentora) dana 24. travnja 2015. godine na relaciji Čepić - Čakovec - 

Čepić, u iznosu od 2.400,00 kn (sa PDV-om), sve prema ponudi Obrta za iznajmljivanje 

vozila i usluge prijevoza robe i putnika TAXI - JEDINICA Vinež, vl. Radovan Lovrečić, 

 

- Povodom obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od multiple skleroze 27. svibnja 

2015. godine, Savezu društava multiple skleroze Hrvatske, Zagreb dodjeljena je financijska 

potpora u iznosu od 500,00 kn, 

 

 - U svrhu pripreme i tiskanja ''Godišnjeg INFO slijepih Istre'', Udruzi slijepih Istarske 

županije Pula dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 500,00 kn, 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju sportske manifestacije – ultra trail utrke 

''100 MILJA ISTRE'' koja se u organizaciji SRK ALBA Labin održala u razdoblju od 17. do 19. 

travnja 2015. godine, sa iznosom od 1.000,00 kn, 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju prigodnog kulturno – umjetničkog 

programa povodom obilježavanja srpske kulture u Labinu koji će se u organizaciji KLUBA 

SRBA GRADA LABINA Labin održala dana 17. travnja 2015. godine, odobravanjem iznosa od 

500,00 kn, 

 

 - Povodom održavanja Maturalne zabave 2015., Srednjoj školi MATE BLAŽINE Labin 

dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 2.700,00 kn, 
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- U svrhu stvaranja osnovnih uvjeta za život članova Udruge i njihovih obitelji sa 

poplavljenih područja RH, Udruzi Umirovljenika Općine Gunja dodijeljena je financijska 

potpora u iznosa od 500,00 kn, 

 

- U svrhu davanja potpore u radu i djelovanju te opremanju / uređenju igrališta NK 

PLOMIN Plomin, društvu SJEMENARNA RI d.o.o. Rijeka izdana je narudžbenica u iznosu od 

10.832,05 kn (sa PDV-om), društvu MOTORAMA d.o.o. Zagreb izdana je narudžbenica u 

iznosu od 2.878,00 kn (sa PDV-om) dok je T.O. ERMAN Žminj izdana narudžbenica u iznosu 

od 10.000,00 kn (sa PDV-om), 

 

- Povodom sudjelovanja na tradicionalnoj gospodarskoj manifestaciji – ''6. Festival 

samoniklog bilja'' koji se u organizaciji TZ Općine Kršan i Općine Kršan održao u Kršanu 

dana 25. i 26. travnja 2015. godine, POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI ČEPIĆ POLJE Kršan, 

Blaškovići 12, odobrena je financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn, 

 

- U svrhu nabavke i prerade nužnih namirnica za sudjelovanje na manifestaciji 

FESTIVAL SAMONIKOLOG BILJA 2015, Osnovnoj školi IVO LOLA RIBAR Labin, odobrena je 

financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn, 

 

 - Općina Kršan pridružila se sufinanciranju manifestacije 12. LWD (Dan dugog 

hodanja) koji se održao u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza, Planinarskog društva 

SKITACI Labin, odobravanjem iznosa od 1.000,00 kn, 

 

 - Prihvaćen je prijedlog ugovora o sufinanciranju Hitne medicinske pomoći iznad 

standarda tijekom 2015. godine koji se sklopio između Istarske županije, Općine Kršan, 

Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja, u godišnjem iznosu 

od 29.603,00 kn, 

 

- Općina Kršan podmirila je troškove prijevoza povodom sudjelovanja polaznika škole 

nogometa NK POTPIĆAN – UČKA 72 na Dječjem turniru u Samoboru, dana 21. i 22. lipnja 

2015. godine, sve prema ponudi Obrta za taksi usluge, prijevoz putnika i agencijske usluge 

DANIJEL Pazin u iznosu od 5.000,00 kn, 

 

- Povodom posjeta polaznika Dječjeg vrtića PJERINA VERBANAC Labin, PO Potpićan 

JVP Labin dana 04. svibnja 2015. godine, Općina Kršan podmirila je troškove prijevoza 

autobusom na relaciji Potpićan – Labin – Potpićan, u iznosu od 700,00 kn (sa PDV-om,  

 

 - Općina Kršan pridružila se sufinanciranju Klupsko uzgojne izložbe autohtonih goniča 

CAC-HR 2015 koja se u organizaciji Kluba ISTARSKI GONIČ Umag održala tijekom mjeseca 

svibnja 2015. godine na području Općine Kršan, odobravanjem iznosa od 2.000,00 kn, 

 

- Općina Kršan podmirila je dio troškova prijevoza autobusom Društva prijatelja 

Belgije Labinštine na relaciji Labin - Bruxelles – Labin, koji je izvršen u terminu od 13. – 17. 

svibnja 2015. godine, za što se prijevozniku - društvu AUTOTRANS d.o.o. izdala 

narudžbenica u iznosu od 6.500,00 kn (sa PDV-om), 

 

- Općina Kršan podmirila je troškove prijevoza povodom realizacije školske terenske 

nastave učenika Osnovne škole VLADIMIRA NAZORA Potpićan, na relaciji Potpićan – Trsat 

(Rijeka) – Potpićan dana 27. travnja 2015. godine, prijevoznika - društva AUTOTRANS 

d.o.o. Cres u iznosu od 1.600,00 kn (sa PDV-om), 

 

 - Dječjem pjevačkom zbora MORNICA Labin, kao potpora u daljnjem radu i 

aktivnostima, dodijeljena je jednokratna financijska potpora u iznosu od 500,00 kn, 

 

- Povodom održavanja tradicionalne gastro i zabavne manifestacije KRAFIFEST 2015 

koja se u organizaciji TZ Općine Kršan održala u naselju Kršan, SRC Pristav dana 01. 

svibnja 2015. godine, u svrhu vršenja usluga digitalnog marketinga (troškova oglašavanja) i 

usluga tiska / vođenja društvenih mreža, Obrtu za grafički dizajn i izradu web stranica 
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LLOYDS DESIGN STUDIO Labin vl. Domagoj Ostović izdane su narudžbenice u iznosu od 

1.200,00 kn odnosno u iznosu od 2.500,00 kn (obveznik nije u sustavu PDV-a), 

 

- Prihvaćena je ponuda Izdavačkog poduzeća ''REPREZENT'' d.o.o. Buzet za nabavku 

15 (petnaest) komada godišnjaka JURINA I FRANINA za 2016. godinu u iznosu od 99,00 kn 

(sa PDV-om) po primjerku te objavu prigodne čestitke Općine Kršan u površini od ¼ 

stranice u knjizi, u iznosu od 1.500,00 kn (bez PDV-a), 

 

- Općina Kršan podmirila je dio troškova prijevoza autobusom za članove i 

simpatizere Društva JOSIP BROZ TITO Labinštine - posjet mjestu Kumrovec dana 23. 

svibnja 2015. godine, za što je prijevozniku - društvu AUTOTRANS d.o.o. Cres izdana 

narudžbenica u iznosu od 3.250,00 kn (sa PDV-om), 

 

 - U svrhu nužnog opremanja arhive Općine Kršan smještene u prostorijama bivšeg 

mjesnog ureda u naselju Potpićan, prihvaćena je ponuda društva LARIX d.o.o. Varaždin za 

nabavku ormara za spremanje (četiri komada), uključujući i troškove prijevoza, u ukupnom 

iznosu od 11.819,00 kn (sa PDV-om), 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju manifestacije ''50. smotra narodne glazbe 

i plesa Istre'' koja se u organizaciji SAFOD Istarske županije Medulin, SAKUD Grada Pula i 

Organizacijskog odbora smotre narodne glazbe i plesa Istre održala u Puli dana 08. kolovoza 

2015. godine (Odluka datira iz izvještajnog razdoblja siječanj – lipanj 2015.) odobravanjem 

iznosa od 5.000,00 kn, 

 

 - Općina Kršan pridružila se sufinanciranju Projekta ''PSIHOSOCIJALNO 

SAVJETOVANJE KORISNIKA U KRIZNIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA'' voditelja Antonia Mrzlića, 

mag. theo., koji se u organizaciji Župnog Caritasa Plomin održava tijekom 2015. godine u 

prostorijama O.Š. I. L. Ribar Labin, PŠ Vozilići, odobravanjem iznosa od 500,00 kn, 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne pučke fešte ''ČEPLJONSKI 

KUP 2015'' koja se u organizaciji Udruge mladih Čepić održala dana 04. lipnja 2015. godine 

u Čepiću odobravanjem iznosa od ukupno 3.000,00 kn, 

 

- Povodom sanacije prostorija Udruge mladih KAP Potpićan realizirane osobnim 

angažmanom članova Udruge, pohvalno, Općina Kršan podmirila je troškove nabavke razne 

robe / materijala, sve prema ponudama društva V.V.PRODUKT d.o.o. Kršan, u ukupnom 

iznosu od 3.042,42 kn (sa PDV-om),  

 

- Prihvaćen se prijedlog Ugovora o autorskoj naknadi za korištenje glazbe na 

priredbama na području Općine Kršan u korist ZAMP za razdoblje 2013. / 2014. u iznosu od 

4.383, 29 kn (sa PDV-om),  

 

- U svrhu vršenja periodičkog (godišnjeg) servisa na sustavu klima uređaja zgrade 

Općine Kršan te zadovoljavanja Zakonskih normi / zdravstvenih / ekoloških standarda, 

prihvaćena je ponuda društva REDEN d.o.o. Kršan u iznosu od 2.750,00 kn (sa PDV-om), 

 

 - Općina Kršan pridružila se sufinanciranju održavanja svečanosti Mlade mise vlč. 

Želimira Bagavca iz Labina koja se održala 21. lipnja 2015. godine u dvorištu Crkve Gospe 

Fatimske, odobravanjem iznosa od 1.000,00 kn, 

 

- Sportsko rekreacijskom klubu PULS Pula, povodom sudjelovanja članice Ane 

Feldvari iz Labina na Svjetskom bodybuilding natjecanju održanom 21. lipnja 2015. godine 

u Kopru, odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn, 

 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne pučke zabave ''IVANJA 

2015'' koja se u organizaciji mještana naselja Šušnjevica održala dana 24. lipnja 2015. 

godine odobravanjem iznosa od 5.000,00 kn (sa PDV-om) odnosno iznosa od 1.517,23 kn 

(sa PDV-om), oba u obliku bona – narudžbenice za nabavku razne robe, 
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- U svrhu realizacije projekta CROATIA HOTSPOT u naselju Plomin, prihvaćen je 

račun društva PROPAGANDA d.o.o. za promidžbu i tisak Poreč za postavljanje samostojećeg 

stalka u iznosu od 3.025,00 kn (sa PDV-om). 

 

 

Uslijed ograničenosti/rezerviranih sredstava u Proračunu Općine Kršan za 2015. 

godinu, nije udovoljeno na više  desetaka zahtjeva.  

 

 

PROVEDBA PLANA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE KRŠAN I AKCIJSKOG PLANA, 

EU PROJEKTI, GOSPODARSTVO 

 

Prihvaćena je ponuda društva INGPROJEKT d.o.o. Plomin za izradu Idejnog rješenja 

''Pogona za preradu samoniklog bilja'' u krugu Radne zone Kršan Istok sa 3D vizualizacijom, 

u iznosu od 6.000,00 kn (bez PDV-a). 

 

 Općinski načelnik Općine Kršan prihvatio je dostavljeni konačni prijedlog Pisma 

namjere o poslovnoj suradnji sa Istarskom županijom za izradu projektne dokumentacije i 

izgradnju Objekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja na području Općine Kršan te je 

ovlaštenjem Općinskog vijeća Općine Kršan od 10. lipnja 2015. godine i potpisao Pismo 

namjere o poslovnoj suradnji sa Istarskom županijom za izradu projektne dokumentacije i 

izgradnju Objekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja na području Općine Kršan. 

 

  Sukladno objavljenom natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju, prihvaćena je ponuda društva IDEOPLAN j.d.o.o. Pula za pripremu i 

prijavu Općine Kršan na Projekt - Provedba podmjere 7.1. ''Sastavljanje i ažuriranje planova 

za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i 

upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne 

vrijednosti'' – provedba operacije 7.1.1. ''Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica 

lokalne samouprave'', u iznosu od 4.500,00 kn (bez PDV-a). Slijedom navedenog, izvršena 

je prijava Općine Kršan na navedeni Projekt. Do zaključenja izrade ovog Izvješća o radu 

Općinskog načelnika, Općina Kršan ne raspolaže saznanjima o stanju predmeta / zahtjeva. 

 

 U izvještajnom razdoblju također su vršene aktivnosti usmjerena ka prikupljanju 

dokumentacije za slanje zahtjeva za darovanjem dijela zemljišta obuhvata poduzetničke 

Zone Kršan – Istok prema RH odnosno DRŽAVNOM UREDU ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM 

IMOVINOM. 

  Gloria Fable, dipl.iur, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, 

nominirana je kao predstavnica Općine Kršan, za člana Projektnog tima – ''Razina 2'', na 

provedbi aktivnosti društva HRVATSKE VODE za pripremu projekta LABIN sufinanciranog 

sredstvima EU. 

 

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Općinski načelnik Općine Kršan dao je suglasnost na Odluku o imenovanju 

zapovjednika JVP Labin od 12. lipnja 2015. godine kojim se za zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Labin imenuje Darko Vitasović. 

 

 Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, prikupljena su i obrađena izvješća pozvanih 

subjekata (privredni subjekti, javne ustanove i društva) za razmatranje stanje zaštite i 

spašavanja, te donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 

područje Općine Kršan, u cilju njihova upućivanja prema Općinskom vijeću Općine Kršan 

odnosno usvajanja na Općinskom vijeću Općine Kršan. 

 

Sukladno danim prema primjedbama od strane Inspekcije, prihvaćena je ponuda 

društva PASTORINO d.o.o. Rijeka, za rekonstrukciju Vatrodojavnog sustava za objekt 

zgrade Općine Kršan u Kršanu u iznosu od 7.730,00 kn (bez PDV-a). 
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Prihvaćen je prijedlog ugovora o sufinanciranju zapošljavanja sezonskog djelatnika u 

Javnoj ustanovi ''PARK PRIRODE UČKA'' Lovran na obavljanju poslova protupožarnog 

osmatranja sa vrha Vojak u razdoblju od 01. lipnja – 31. listopada 2015. godine u dijelu koji 

se odnosi na Općinu Kršan, u ukupnom iznosu od 3.500,00 kn. 

 

Povodom održanog tradicionalnog susreta predstavnika Civilne zaštite talijanske 

pokrajine Friuli – Venezia - Giulia i predstavnika Civilne zaštite Republike Slovenije (CZ 

Kopar, CZ Nova Gorica i CZ Postojna) sa predstavnicima CZ Istarske županije, domaćinu 

VZIZ, Služba ZiS, Pula, odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn (sa PDV-

om). 

 

 

DDD MJERE / VETERINARSKO HIGIJENIČARSKI POSLOVI 

 

 U svrhu obavljanja mjera obvezatne preventivne deratizacije, dezinsekcije i 

dezinfekcije na području Općine Kršan za 2015. godinu, prihvaćena je ponuda ovlaštene 

osobe - Obrta EKO SERVIS MATIĆ Pazin, sanitarna zaštita, zaštita bilja, dezinfekcija, 

dezinsekcija, deratizacija, Lovrin 80 H, vl. Nikola Matić, sa kojim je sklopljen i ugovor.  

Sredstva za provođenje mjera obvezatne preventivne deratizacije, dezinsekcije i 

dezinfekcije na području Općine Kršan za 2015. godinu, predviđena su u Proračunu Općine 

Kršan za 2015. godinu, u iznosu od 70.000,00 kn (sa PDV-om). Temeljem navedenog, 

Općinski načelnik tijekom mjeseca travnja 2015. godine donio je i Provedbeni plan 

obvezatne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, kojim se 

utvrđuju ovlašteni izvršioci za provođenje obvezatnih DDD mjera na području Općine Kršan, 

vrijeme, mjesto, lokacije i način provođenja akcija DDD mjera tijekom 2015. godine. 

  

 U svrhu provođenja Veterinarsko – higijeničarskih poslova na području Općine Kršan 

u 2015. godini, odabrana je ponuda ovlaštene osobe - društva VETERINARSKA BOLNICA 

POREČ d.o.o. Poreč, sa kojim je i sklopljen ugovor. Sredstva za provođenje mjera 

Veterinarsko – higijeničarskih poslova na području Općine Kršan u 2015. godini, predviđena 

su u Proračunu Općine Kršan za 2015. godinu u iznosu od 70.000,00 kn (sa PDV-om). 

 

 

 

OSTALO IZ RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ODSJEKA ZA OPĆINSKU 

SAMOUPRAVU I UPRAVU, OPĆE I PRAVNE POSLOVE 

 

 

 Od siječnja do kraja lipnja 2014. godine uređeno je i objavljeno 5 brojeva Službenog 

glasila Općine Kršan. 

  

 Ažuriran je i objavljen na WEB stranici obrazac Pregled sklopljenih ugovora o javnoj 

nabavi i njihovog izvršenja.  

 

 Na službenim općinskim WEB stranicama su od Izvještajnom razdoblju od siječnja do 

lipnja 2015. godine objavljeno je preko 70 raznih objava u kategoriji Novosti, uz ostale 

objave (službena glasila, prostorni planovi). 

  

 Također, uz sve gore navedeno, djelatnici Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, 

opće i pravne poslove kontinuirano su, u izvještajnom razdoblju obavljali slijedeće poslove: 

 

 - priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća, kompletiranje akata sa prilozima, 

prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća u svrhu vođenja zapisnika, pisanje zapisnika i 

kopiranje akata, 

 - svakodnevno primanje stranka i poslovnih suradnika, najavljivanje kod načelnika i 

pročelnice, po potrebi pisanje zahtjeva strankama, Javljanje na telefonskoj centrali, 

primanje pritužbi, zahtjeva i upita građana i ostalih zainteresiranih osoba i institucija, 

preusmjeravanje poziva, te prenošenje poruka zaposlenicima i dužnosnicima, organiziranje 

sjednica i sastanaka, pozivanje članova Povjerenstava i Komisija, 
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 - Koordinacija između servisera i operatera prilikom kvara na telefonskoj centrali, T-

com uređajima i Internet uređajima (Sinel, Sedmica 7, T-com,…), 

 - Vođenje Evidencije korištenja vozila u vlasništvu Općine Kršan, 

 - Izrada Bonova - Narudžbenica za korisnike Socijalne skrbi (mjesečno + 

pojedinačno), izrada popisa istih, ispis Narudžbenica temeljem Zaključaka općinskog 

načelnika, svakodnevno sistemtiziranje akata načelnika, po potrebi kompletiranje sa 

prilozima, 

 - Ispis Reversa (prilikom predaje na korištenje - ključevi, stolovi i klupe, Projektor i 

laptop,…) temeljem prethodnog dogovora sa zainteresiranima), 

 - Slaganje akata u Potpisne knjige, pečatiranje potpisanih akata, kompletiranje sa 

prilozima, zaokruživanje i razvrstavanje, te razdjela istih po Odsjecima i zaduženim 

službenicima, 

 - Pregled i nabavka kancelarijskog materijala, vođenje računa o stanju zaliha 

kancelarijskog materijala i sitnog inventara, materijala za čišćenje,  

 - čišćenje i održavanje prostorija u nadležnosti Općine Kršan. 

 

 

STATISTIKA (Općina Kršan općenito i Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, 

opće i pravne poslove) 

 

 U razdoblju siječanj lipanj 2015. godine u djelovodniku (digitalnoj arhivi) Općine 

Kršan upisano je ukupno 4120 akata u 993 predmeta, od čega 707 upravnih (241 predmet), 

te 3413 neupravnih akata (752 predmeta). 

   

 U Izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine u Odsjeku za općinsku 

samoupravu i upravu, opće i pravne poslove zaprimljeno je 30 upravnih predmeta i 253 

neupravna predmeta, ukupno 283 novih predmeta, dok ukupni broj akata koji su 

zaprimljeni odnosno otpremljeni iznosi 1404. 

 

 

IZBORI ZA PRESJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na području Općine Kršan provedeni  su Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske prema 

Odluci Vlade Republike Hrvatske od 20. studenog 2014. godine. Izbori su održani dana 28. 

prosinca 2014. godine  - prvi krug i 11. siječnja 2015. godine  - drugi krug na osam biračkih 

mjesta na području Općine Kršan. 

 

 

LOKALNI REFERENDUM 

Na temelju Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma, koju je Općinsko vijeće Općine 

Kršan donijelo 23. veljače 2015. godine, području Općine Kršan održan je dana 29. ožujka 

2015. godine Lokalni referendum radi odlučivanja birača s područja Općine Kršan o izgradnji 

termoelektrane na ugljen na području Općine Kršan. Na lokalnom referendumu odlučivalo se 

o pitanju „Jeste li za izgradnju TE PLOMIN C 500 na ugljen“ na osam biračkih mjesta na 

području Općine Kršan. Budući  na referendumu nije pristupila većina ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača, na lokalnom referendumu nije donesena Odluka na referendumsko 

pitanje. 

 

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I 

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Na području Općine Kršan provedeni  su izbori za  članove vijeća nacionalnih manjina u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  prema Odluci Vlade Republike 
Hrvatske od 23. travnja 2015. godine. Izbori provedeni  dana 31. svibnja 2015. godine na 
biračkom mjestu u Potpićnu. Prema rezultatima izbora u Vijeće bošnjačke nacionalne 
manjine u Općini Kršan izabrani su: . Esad Huskić, Esad Čolić, Enver Belkić, Mirsada 
Kešetović,Sanela Mikolj, Elvir Softić, Safet Deliomerović, Mirela Jakupović, Rabija Mehić I 
Zirajeta Mahmutović.  

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje 

konstituirajuće  sjednica vijeća nacionalnih manjina Općinski načelnik Općine Kršan sazvao 

je  konstituirajuću  sjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan koja je 

održana 08. srpnja 2015.g. kada je predsjednika izabran Esad Čolić. 
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RADNI ODNOSI 

 

Dana 19. lipnja 2015.godine  uspješno su položili su Državno stručni ispit pri Državnoj 

ispitnoj komisijom ustrojenoj pri Ministarstvu uprave u Zagrebu 3 osobe (1 osobe VSS, 2 

osoba VŠS) na stručnom osposobljavanju  za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan,  

 

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja, a u cilju korištenja mjera aktivne 

politike zapošljavanja u suradnji s HZZ tijekom mjeseca veljače 2014. proveden postupak 

javnog natječaja  - javni poziv za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan. Nakon provedenog 

postupka natječaja primljene su 2 osobe na stručno osposobljavanje u  Jedinstveni upravni 

odjel Općine Kršan u  Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove – 1 

osobe -  stručna provostupnica (baccalaureus) ekonomije i u Odsjek za financije i 

računovodstvo 1 osoba – magistra ekonomije.  

Također je tijekom mjeseca veljače 2014. proveden postupak javnog natječaja  - javni poziv 

za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnos u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan. Nakon provedenog postupka natječaja primljene su 

1 osoba na stručno osposobljavanje u  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan u  Odsjek za 

općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove – 1 osobe -  stručna provostupnica 

(baccalaurea) inženjerka mediteranske poljoprivrede. 

 

Polaznici stručnog osposobljavanja nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne 

primaju naknadu za svoj rad. Doprinose za mirovinsko, zdravstveno osiguranje i zaštitu na 

radu, novčanu pomoć te ostale subvencije  utvrđuje i snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje 

prema uvjetima iz programa HZZ-a „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa“.  

 

Tijekom izvještajnog razdoblja 2 osobe su u službi na određeno vrijeme na radnom mjestu 

Viši referent za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove u Odsjeku za urbanizam, 

graditeljstvo i komunalne poslove i na radnom mjestu Viši referent za uredsko poslovanje u 

Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove 

 

Prema odredbama Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi donijeti  i Zakona o poticanju zapošljavanja donijeti su:  

- Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan za 2015. godinu, 

- Planu prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini 

Kršan za 2015. godinu, 

-  I. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

Općini Kršan za 2015. godinu, 

- Plan godišnjih odmora za 2014. godinu.  

- Plan osposobljavanja službenika. 

 

Prema Zakonu o zaštiti na radu i Procjeni opasnosti radih mjesta općinske uprave u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan, izvršeni su sistematski pregledi zaposlenika a  

od strane Centra zaštite na radu i zaštite od požara vršene ispitivanja i kontrola općinske 

zgrade te ostalih općinskih zgrada. 

 

Iz radnih odnosa  prema pravima i obvezama iz Zakona o radu, Zakona o  službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donijeti i Kolektivnog 

ugovora donijeto je ukupno 46 rješenja u upravnom postupku.  

 

NEKRETNINE 

 

Tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2015. godine, ažurirana je evidencija nekretnina i  Izvršen 

je popis svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Kršan prema katastarskim 

općinama na području Općine Kršan. Ukupni udio Općine Kršan u svim katastarskim 

općinama iznosi 706.993,32 m2 
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Tijekom veljače 2015. pokrenut je vanparnični postupak rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa za osnivanjem katastarske čestice u zemljišnoj knjizi  i uknjižbu nekretnine za k.č. 

434 ZGR u k.o. Kršan, (bivša škola Lazarići) u vlasništvo Općine Kršan. 

 

Tijekom veljače pokrenut je postupak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa tj.  zahtjev 

za mirno rješavanje spora i izdavanja tabularne isprave Županijskom državom odvjetništvu 

Pula za k.č.89/ZGR u k.o. Kožljak (bivša škola Kožljak) u vlasništvo Općine Kršan.   

 

Tijekom lipnja Općina Kršan pokrenut je postupak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

u naselju Potpićan vezano uz postupak za uspostavu zgrada koje se nalaze u katastarskom 

operatu i zemljišnoj knjizi.  Općina Kršan ima pravni interes da se označene nekretnine 

izuzmu iz šumsko-gospodarske osnove, jer se radi o nekretninama koje su građevinsko 

područje i na kojima se nalaze zgrade i objekti, te čine naselje Potpićan. 

 

Od strane Općinskog načelnika i Komisije za provođenje natječaj za prodaju nekretnina 

utvrđen je prijedlog natječaja  za prodaju nekretnina 7 – zemljišnih i zgradnih čestica  ( u 

cjelini ili u suvlasništvu Općine Kršan) u k.o. Kožljak, Kršan, Čepić Nova vas i Plomin.  

Ukupna procijenjena vrijednost nekretnina obuhvaćenih natječajem iznosi 223.414,23 kn. 

 

Prema zahtjevima stranaka radi provođenja novog natječaja za prodaju nekretnina ( u 

cjelini ili u suvlasništvu Općine Kršan), provodi se procijenjena vrijednost  nekretnina od 

sudskog vještaka građ. struke za 10 katastarskih čestica – zemljišnih i zgradnih u na 

području Općine Kršan (u cjelini u vlasništvu  Općine Kršan ili u suvlasništvu Općine Kršan), 

te izrada povijesnog ZK   i  očitovanje Ureda državne uprave u IŽ, Službe za imovinsko 

pravne poslove prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske 

komunističke vladavine, te po potrebi energetski pregledi građevina prema Zakonu o 

učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i Pravilniku o energetskim 

pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada. 

Tijekom veljače 2015. pokrenut je vanparnični postupak rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa za osnivanjem katastarske čestice u zemljišnoj knjizi  i uknjižbu nekretnine za k.č. 

434 ZGR u k.o. Kršan, (bivša škola Lazarići) u vlasništvo Općine Kršan. 

 

U tijeku 14 sudskih sporova radi utvrđenja prava vlasništva, posjeda, razvrgnuća 

suvlasničke zajednice, diobe nekretnina, naknade štete i radi isplate.  

 

 

STANOVI 

Proveden 1 postupak radi zaključenja Aneksa Ugovora o prodaji stana na kojem postoji 

stanarsko pravo iz razloga uplate u cjelini preostalog iznosa cijene stana jer je kupac odlučio 

da tijekom obročne otplate izvršiti uplatu u cijelosti. 

    

Održana Komisija za stanove radi utvrđivanja mogućnosti raspolaganja sa stanom u 

vlasništvu Općine Kršan u Plominu na adresi Plomin 67, te izrađen troškovnik za sanaciju 

stana. 

 

PROCJENA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Prema Zakonu o zaštiti od požara izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Plan zaštite od požara Općine Kršan, te dobivena pozitivno prethodno mišljenje 

suglasnost Područne vatrogasne zajednice Labin i pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih 

poslova, Policijske uprave Istarske. 

 

 

 
Kršan, rujan 2015.  

 Valdi Runko 
 
     Načelnik općine Kršan 

 


