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IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. 
 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. godine 

koji se odnose na Odsjek za financije i računovodstvo 
Voditelj odsjeka Silvana Smilović 

 
 

 IZVRŠENJE PRORAČUNA 

 
 Općinski načelnik inicira i nadzire izvršavanje proračuna, kao i druge poslove 

i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Kršan, i u sklopu izvješća o 
radu načelnika za razdoblje prvog polugodišta 2016. 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 2016. godinu usvojen je 17. prosinca 2016. 

godine. U veljači 2016. godine, općinski načelnik je donio Odluku o preraspodjeli 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2016. godinu, čime se izvršena 
preraspodjela 40.000,00 kn sa stavke Izgradnja doma za umirovljenike na stavku 

Uređenje boćališta Potpićan. Prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 
37.385.500,00 kn, dok su rashodi i izdaci planirani u visini 34.385.500,00 kn. 

Razlika od 3.000.000,00 kn, odnosila se na planirani manjak. 
 U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine Općina Kršan je ostvarila je 
ukupan prihod u visini od 13.545.788,57 kn.  U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 

9.623.846,43 kn. Višak prihoda u računu Prihoda i rashoda iznosi 4.539.014,30 kn, 
ali u računu financiranja iz razloga otplate postojećeg kredita ostvaren je manjak u 

iznosu 617.072,16 kn, što sveukupno nosi razliku od 3.921.942,14 kn, za koji se 
iznos smanjio postojeći manjak sa početka godine i za sada iznosi 1.168.128,10 kn, 
što se planira pokriti iz prihoda do kraja godine.  

  
 Tablica rekapitulacije plana proračuna nakon navedenih izmjena te izvršenje 

za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine: 
 

OPIS 
Izvršenje 
proračuna 

2015 

Proračun  

2016 

Izvršenje 
proračuna              

01-06   2016 

Indeks   

ostv./plan 

Ukupni prihodi i 
primici 

21.774.463,51 37.385.500,00 13.545.788,57 36 

Ukupni rashodi i 
izdaci 

22.356.661,84 
-

34.385.500,00 
9.623.846,43 28 

Manjak prihoda 
prethodnih godina 

-4.507.871,91 -3.000.000,00 -5.090.070,24 - 

Višak – manjak 
tekuće godine   

-582.198,33 3.000.000,00 3.921.942,14 - 

Ukupno manjak   -5.090.070,24 0,00 -1.168.128,10 - 

 
PRIHODI I PRIMICI 

 Prihodi poslovanja  ostvareni su u visini 13.061.583,89 kn što iznosi 36,81 % 
godišnjeg Proračuna Općine Kršan za 2016. godinu, a u ukupnom prihodu učestvuju 

sa 96,43 %. 
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 Od navedenog, najznačajniji prihod ostvaren je temeljem Prihoda od 
nefinancijske imovine i to u iznosu 7.728.771,80 kn i u ukupnom prihodu učestvuje 
za 57,06 %. Isti se najvećim dijelom odnosi na nadoknadu za korištenje prostora 

elektrana,  koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje u visini 45,48 % godišnjeg 
plana, odnosno 7.277.336,52 kn. 

 Od prihoda s temelja Komunalnih doprinosa i naknada  koji je ostvaren u 
iznosu od 2.297.956,95 kn, i u ukupnom prihodu učestvuje sa 16,96 %, 
najznačajniji je prihod od komunalne naknade, koji bilježi ostvarenje od 26,19 % u 

odnosu na planiranu veličinu ili 2.225.849,22 kn. 
 Postotak izvršenja komunalnog doprinosa je 2,06 % ili 72.107,73 kn, iz 

razloga znatno većeg planiranog prihoda od istog, a koje se izvršenje očekuje u 
slijedećem razdoblju.   
 Porezni prihodi  ostvareni su u visini od 2.639.746,67 kn ili 60,06 % plana, i 

učešće u ukupnim prihodima im je 19,49 %. Ovi prihodi se prvenstveno odnose na 
prihode od poreza na dohodak. Početak realizacije povrata poreza po godišnjim 

prijavama za 2015. godinu, očekuje se u kolovozu 2016. godine. Razlog istog je 
izmjena u postupku utvrđivanja poreza na dohodak građana, a sve temeljem 
izmjena Zakona o porezu na dohodak.  

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u visini 
139.459,00 kn i odnose se na pomoći izravnanja decentralizirane funkcije sa 

namjenom financiranja JVP. 
 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  u iznosu od 484.204,68 kn, 

ostvareni su u visini 25,48 % godišnjeg plana, i to sa temelja prodaje obročne 
prodaje stanova, građevinskih objekata, grobnica i grobnih mjesta. U ukupnom 
prihodu učestvuju sa 3,57 %.  

 Primici od financijske imovine i zaduživanja  nisu ni planirani u Proračunu, jer 
Općina Kršan u ovom razdoblju nije planirala, a ni ostvarila nova zaduženja. 

 
RASHODI I IZDACI  
 

 Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini  1.140.816,27 kn, ili 47,49 % 
godišnje planirane veličine, a učešće u ukupnom prihodu iznosi 8,42  %.   

 Materijalni rashodi ostvareni su u visini 3.107.887,69 kn ili 29,24 % godišnje 
planirane veličine, a u ukupnom prihodu učestvuju sa 22,94 %. Unutar ove stavke 
najveći dio odnosi se  na rashode električne  energije, usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja, komunalne i intelektualne usluge. Rashodi su uglavnom 
vezani za programe održavanja komunalne infrastrukture (javna rasvjeta i ceste), 

adaptaciju i održavanje poslovnih, stambenih i ostalih objekata, programe planova, 
studija, projekata i podloga, dok se iznos od 215.862,15 kn odnosi na troškove 
predstavničkih tijela (naknade za rad dužnosnika), a iznos od 901.549,91 kn, na 

materijalne troškove uprave (tekuće održavanje opreme, uredski materijal, 
električna energija, poštanske, telefonske i računalne usluge, premije osiguranja, 

usluge pravnog savjetovanja, opskrbu vodom i iznošenje i odvoz smeća, rashode za 
prigodne svečanosti, reprezentaciju i ostale slične usluge). 
 Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 16.090,39  kn. Ostvareno je 

30,94 % od ukupnog godišnjeg plana, i u ukupnom prihodu učestvuju sa 0,12 %. 
Ovi rashodi se dijelom odnose na kamate za dugoročni kredit, koji je u ovom 

polugodištu u cijelosti otplaćen, a dijelom na zatezne kamate na kašnjenje u 
plaćanju i provizije IŽ za uslugu prikupljanja poreznih prihoda. 
 Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 651.259,56 kn odnose se na 

pomoći Dječjem vrtiću "Pjerina Verbanac" i Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu. 
Dječji vrtić Općina financira vlastitim sredstvima u cjelini, a JVP se financira dijelom 

iz potpora izravnanja, a dijelom iz vlastitih sredstava. Ostvareno je 43,56 % 
godišnjeg plana, a u ukupnom prihodu učestvuju 4,81 %. 
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 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna) temeljem Socijalnog 
programa, kao i  Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja, 
ostvaruju se u skladu sa dinamikom plana Proračuna, i u navedene svrhe je u ovom 

razdoblju izdvojeno  902.351,57 kn ili 50,24 % godišnjeg plana. Učešće u ukupnom 
prihodu iznosi 6,66 %. Najveći iznos od 384.250,00 kn, odnosi se na isplaćene 

stipendije i školarine. 
 Ostali rashodi ostvareni su u visini od 1.312.444,87 kn ili 53,09 % plana na 
godišnjoj razini, a u ukupnom prihodu učestvuju sa 9,69 %. Iz navedenog se 

tekuće donacije u novcu odnose na  pomoći sportskim, kulturnim i ostalim 
udrugama građana, kao i Turističku zajednicu Kršan i Poljoprivrednu zadrugu Čepić 

Polje, dok se kapitalne pomoći odnose na sufinanciranje odlagališta otpada Cere, a 
sve temeljem Sporazuma sa komunalnim poduzećem koje je djelomično u 
vlasništvu i Općine Kršan.  

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,  ostvareni su u visine 1.875.933,92 
kn  od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju vodovodne mreže na području 

Općine Kršan, te izradu dokumentacije za prostorno uređenje na području Općine 
Kršan, kako bi se stvorili  uvjeti za kapitalna ulaganja u narednom razdoblju. 
   Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 

617.072,16 kn, a odnose se na otplatu glavnice po kreditu od Erste banke iz 2004. 
godine. Isplatom posljednjeg obroka u travnju 2016. godine, ovaj je kredit isplaćen 

u cijelosti. 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN  

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016.  

koji se odnose na Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove  
 Voditelj Odsjeka Vilma Stankić 

 
 
IZVRŠENI RADOVI KOMUNALNO GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA I 

ODRŽAVANJE OBJEKATA  
 

 Započet je postupak na asfaltiranju novih i popravku postojećih 
nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan u 2016. godini  
- imenovana je komisija i naručena je procjena troškova za utvrđivanje 

popisa (liste) prioritetnih dionica na kojima se planiraju izvršiti radovi   
 Započet je postupak za izvođenje radova na održavanju komunalne 

infrastrukture na području Općine Kršan za 2016. godinu - održavanje 
makadamskih putova, nerazvrstanih cesta, kao i ostalih dionica 
(poljoprivrednih, šumskih i ostalih putova) - imenovana je komisija i 

naručena je procjena troškova za utvrđivanje popisa (liste) prioritetnih 
dionica na kojima se planiraju izvršiti radovi    

 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 
 Nastavljeni su radovi na izgradnji doma kulture u Kršanu 

 Sukladno utvrđenim potrebama izvršeno je hitno održavanje protupožarnih 
i poljoprivrednih  putova, na području Općine Kršan (Podpaliski – Kostadini, 
Jesenovik, Grbac – Bukovo – Plomin u dužini od 900 metara), 

 Prema potrebi izvršena je izmjena i dopuna prometne signalizacije, znakova 
i opreme (prometna ogledala) i ležećih policajaca na dijelu cesta na 

području Općine Kršan 
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 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 

 Izvršeni su radovi na sanaciji biodiska u Plomin Luci 
 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) 

 izvršena je nabava i postavljanje kanti za smeće uz cestu prema Brestovi 
 izvršena je nabava 2 kontejnera za prikupljanje tekstila (postavljeni u Čepić 

Polju – kraj prodavaone i Kršanu – Pristav kraj pošte) 

 izvršena je nabava i postavljanje klupa u naselju Potpićan i Purgarija Čepić 
 izvršeni su radovi na hitnoj sanaciji potpornog zida u Plominu – Malini  

 izvršeno je izvođenje radova na sanaciji propusta u naselju Kožljak 
 izvršena je radovi na održavanju klima uređaja zgrade Općine Kršan 
 izvršena je nabava građevinskog materijala za uređenje boćališta u 

Šušnjevici 
 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,  

 izvršeno je periodično ispitivanje kakvoće vode (Plominski zaljev i Brestova) 
 Izvedena je izgradnja dijela oborinske odvodnje zapadnog dijela naselja 

Plomin, 

 Izvršeno je postavljanje antistresnih podloga na dječje igralište Čepić. 
 

JAVNA RASVJETA 
 Prema sklopljenom Ugovoru nastavljeno je sa radovima - održavanje javne 

rasvjete na području Općine Kršan te je tijekom 2016. godine do mjeseca 

kolovoza ukupno izdano 98 naloga za popravak postojeće javne rasvjete, 
 Postavljena su nova rasvjetna tijela u naseljima: Purgerija Čepić, Zatka 

Čepić, Boljevići, Kršan – Pristav.   
 
SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN  

 Nastavljeni su radovi na kaštelu Kršan -  obnova KULE i to: pripremni radovi 
radi    snimanja unutrašnjosti kule,  

 Izvršeno je uređenje dječjeg igrališta u naselju Plomin, te opremanje igrališta 
dječjom i urbanom opremom. 

 Izvršeni su radovi hitnih mjera za sprječavanje daljnjeg urušavanja zgrade 

na k.č.zgr. 76/1 k.o. Plomin,(zgrada do uređenog dječjeg igrališta), 
 Izvršeni su radovi hitnih mjera za sprječavanje daljnjeg urušavanja zgrade 

na k.č.zgr. 74 k.o. Plomin, (zgrada u blizini uređenog dječjeg igrališta), 
 U tijeku je sanacija područne škole u  naselju Šušnjevica – uređenje kata i 

preostalog dijela prizemlja, 

 U tijeku je uređenje okoliša područne škole u  naselju Šušnjevica,  
 U tijeku je izgradnja boćališta u naselju Potpićan, uključujući i javnu rasvjetu 

boćališta.  
 

Temeljem Zaključenog Ugovora o redovnom održavanju zgrada u 

vlasništvu Općine Kršan izvedeni su slijedeći radovi: 
- Izvršeni potrebni radovi na sanaciji dijela krova zgrade na adresi Istarska 

5 u Potpićnu. Obuhvat zahvata 20,00 m2. 
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- Izvršeni potrebni radovi na sanaciji sanitarnih uređaja u školi Kožljak ( 
dobava i postava novih vodokotlića - 3 kom, i zamjena brava na vratima 
WC-a, 

- Zamjena umivaonika, slavine i bojlerea u sanitarnom čvoru SRC Pristav, 
- Postavljen novi oglasni pano u naselju Čambarelići (kod autobusne 

stanice), 
- Izvršeni su potrebni radovi na redovnom održavanju objekata i uređaja na 

groblju Kršan, 

- Izvršeni su potrebni radovi na redovnom održavanju zgrade Općine Kršan, 
- Izvršena promjena dotrajalih prozora (kom 1) - škola Kožljak , 

- Izrađena postolja za kante vel. 240 l – kom 5, 
- Izrađena postolja za kante vel. 660 l – kom 5, 
- Sanacija i bojanje postojeće ograde u trajektnom pristaništu Brestova – 

20,50m', 
- Izrada nove ograde ograde u trajektnom pristaništu Brestova – 7,00m' 

 
IZGRADNJA OBJEKATA 

 Izgradnja šetnice u Plomin Luci - Prijava početka građenja 1. Faze radova - 

12. svibnja 2016. godine - Dana 27. svibnja 2016. godine završena 1.faza 
radova (prekinuti radovi). 

 Nastavljeni su radovi na izgradnji doma kulture u Kršanu 
 

DOKUMENTACIJA  ZA GROBLJA 
 Izrađena je i usvojena Odluka o grobljima na području Općine Kršan, 
 Izrađena je i usvojena Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na 

području Općine Kršan i to:  
- Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno 

vrijeme, 
- Visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.  

 Vođenje službene evidencije 10 groblja na području Općine Kršan:  

- vođenje grobnog očevidnika. Sastavni dio grobnog očevidnika je i 
Položajni plan grobnih mjesta i grobnica, 

- vođenje registra umrlih osoba. Tijekom 2016. godine do mjeseca kolovoza 
umrlo ukupno 25 osoba na   području Općine Kršan, 

 U svrhu izdavanja sprovodnica za prijevoz preminule osobe izdano 6 potvrda, 

 U svrhu ostavinskog postupka izdano 5 potvrda o posjedovanju grobnog 
mjesta, 

 U tijeku 2016. godine izvršene 2 ekshumacije posmrtnih ostataka, 
 Izdano 14 Rješenja o dodijeli grobnog mjesta na korištenje na neodređeno 

vrijeme. 

 
POSTUPCI PREMA ZAKONU O CESTAMA 

 Evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A-19 u 
Načinovićima, prema postupku utvrđenom u Zakonu o cestama 

 

 
UPRAVNI POSTUPCI – IZDAVANJE  RJEŠENJA 

 
KOMUNALNA NAKNADA  
Prema novoj Odluci o komunalnoj naknadi izvršen je obračun i izdana su rješenja o 

komunalnoj naknadi na području Općine Kršan kako slijedi:  
 Izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi (Stambeni i poslovni) – 1053 

rješenja 
 Izdavanje rješenje o komunalnoj naknadi (Obustava – POSLOVNI) – 22 

rješenja, 
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 Izdavanje rješenje o komunalnoj naknadi (Oslobađanje BRANITELJI I 
SOCIJALA) – 174 rješenja, 

 Izdavanje rješenje o komunalnoj naknadi (Odbacivanje STAMBENI - 

RUŠEVINE) – 11 rješenja 
 

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 kako slijedi:   
 KOMUNALN DOPRINOS - za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

1. Izdavanje rješenje o komunalnom doprinosu – 1. DOPIS – 27 dopisa, 
2. Izdavanje rješenje o komunalnom doprinosu – 27 rješenja, 
3. Izdavanje potvrda o uplati - komunalni doprinos – 14 potvrda, 

4. Kopiranje i povrat projekta - komunalni doprinos – 1. 
 

 KOMUNALN DOPRINOS - obični 
1. Izdavanje rješenje o komunalnom doprinosu– 10 rješenja, 
2. Izdavanje potvrda o uplati - komunalni doprinos – 2 potvrda. 

  
Nakon izvršenog obračuna a prije izdavanja rješenja u svakom od predmetnih 

postupaka upućen je tzv. 1.dopis obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u 
kojima su upoznati sa iznosom obračuna i mogućnostima ostvarenja prava iz 

Zakona i Odluke o komunalnom doprinosu (odgođeno plaćanje, obročno plaćanje, 
ostvarenje popusta) 
 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA OBJEKATA 
(rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade) 

 
 LEGALIZACIJA – predmeti dostavljeni od strane Upravog odjela za 

decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno 

uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin 
1. Izvršen je obračun i izdana su rješenja o naknadi za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Kršan - 29 rješenja, 
2. Izdane su potvrde o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade – 28 uplata po rješenjima, 

3. Kopirani (x2) i uz dopis vraćeni projekti (arhitektonski snimci izvedenog 
stanja dostavljeni uz zahtjeve) nadležnom Upravnom odjelu – u 10 

upravnih predmeta. 
 

 LEGALIZACIJA – predmeti dostavljeni od strane AGENCIJE IZ 

ZAGREBA 
1. Izvršen je obračun i izdana su rješenja o naknadi za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Kršan - 23 rješenja, 
2. Dostava izdanih Rješenja Agenciji- 23 rješenja, 
3. Izdane su potvrde o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade - 20 rješenja, 
4. Dostava dokaza o uplati i potvrde Agenciji – 20 potvrda. 

 
PRIJAVNICE ZA PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKKRETNIH 
KULTURNIH DOBARA ZA 2016. GODINU 

 Ispunjena Prijavnica prema Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za 
rekonstrukciju KULE u kaštelu u Starom Gradu Kršanu sa troškovnicima i 

svom potrebnom dokumentacijom - od Ministarstva zatraženo 300.000,00 
kuna. 
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  Ispunjena  Prijavnica prema Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za 
nastavak radova: PLOMIN – Južni bedem povijesne jezgre sa troškovnicima i 
svom potrebnom dokumentacijom - od Ministarstva kulture zatraženo 

130.000,00 kuna. 
 

POSTUPCI JAVNE I BAGATELNE  NABAVE - PRIPREMA TROŠKOVNIKA  
 Postupak nabave bagatelne vrijednosti za nabavku usluga - Izrada glavnog 

projekta sa geodetskim projektom za izgradnju građevine komunalne 

infrastrukture – prilazna cesta naselju Načinovići i usluge ishođenja 
građevinske dozvole, 

 Izgradnja zgrade društvene namjene – dječji vrtić i jaslice, 3. skupine, na                    
k.č. 2115/3 u k.o. Kršan, u naselju Pristav, na području Općine Kršan, 

 Izrada troškovnika u svrhu provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti 

za dostavu ponuda za ustupanje radova  za: Redovno održavanja zgrada u 
vlasništvu Općine Kršan tijekom 2016. godine,  

 U svrhu provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti za dostavu ponuda 
za ustupanje radova za izvođenje radova na uređenju boćališta u naselju 
Potpićan pripremljena potrebna tehnička dokumentacija. 

 U svrhu provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti za dostavu ponuda 
za ustupanje radova na Sanaciji škole u Šušnjevici – II Faza, pripremljena 

potrebna tehnička dokumentacija, 
 

PROJEKTI, STUDIJE I PODLOGE 
 Izvršen je Snimak stvarnog stanja nepokretnog kulturnog dobra - Kula  u 

kaštelu Kršan, 

 U tijeku je izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije KULE unutar 
kaštela Kršan, do faze uređenja za moguć obilazak od strane posjetitelja, 

 Izrađen je Građevinski projekt s troškovnikom ruševne zgrade na 
k.č.zgr.76/1 k.o.Plomin (zgrada do uređenog dječjeg igrališta), 

 Izrađen je Građevinski projekt s troškovnikom ruševne zgrade na k.č.zgr.74 

k.o.Plomin (zgrada u blizini uređenog dječjeg igrališta), 
 Izrađeno je Idejno rješenje izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u 

Općini Kršan, 
 Izrađen je Elektrotehnički projekt, Proširenje mreže javne rasvjete TS 

Potpićan,  

 izrada prometnog rješenja dionice Malini – Plomin. 
 

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 U izvještajnom razdoblju vezano na prostorno plansku dokumentaciju 
provedeno je kako slijedi:  

 
 za  UPU SUHA MARINA PLOMIN, UPU JURASI, UPU FONOVIĆI, UPU 

BAĆI, UPU DONADIĆI, UPU TURISTIČKOG NASELJA FRATRIJA – T2 i UPU 
TURISTIČKOG NASELJA BRESTOVA – T2 provedeni su slijedeći Zakonom 
određeni postupci (pojedinačno za svaki urbanistički plan): 

 nakon održane javne rasprave nositelj izrade i izrađivač plana sastavili su 
izvješće o javnoj raspravi te istog objavili na mrežnim stranicama 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Općine, za svaki pojedini 
plan 

 Temeljem članka 105. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju Zaključkom 

Općinskog načelnika Općine Kršan za svaki pojedini plan utvrđeni su 
Konačni Prijedlozi Urbanističkih planova uređenja  

 Na svaki pojedinačni Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja 
sukladno članku 108. Zakona o prostornom uređenju zatražena je i 
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dobivena suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
Republike Hrvatske  

 Sukladno članku 106. Zakona o prostornom uređenju o svim djelomično 

prihvaćenim i neprihvaćenim očitovanjima, prijedlozima, mišljenjima i 
primjedbama podnosioci su, prije upućivanja prijedloga plana na donošenje 

općinskom vijeću, posebno pisano obaviješteni, za svaki pojedini plan 
 Temeljem članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju, 

Zaključkom Općinskog načelnika Općine Kršan za svaki pojedini plan 

utvrđen je Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja i 
upućen na donošenje Općinsko vijeće, te su donesene Odluke o donošenju 

za svaki pojedini plan, koje su objavljene u službenom glasilu Općine Kršan. 
 

 Za II. IZMJENE I DOPUNE UPU STARE STAZE i I. IZMJENE I DOPUNE 

UPU PRISTAV (koji nisu unutar zaštićenog obalnog pojas) provedeni su slijedeći 
Zakonom određeni postupci (pojedinačno za svaki urbanistički plan): 

 Temeljem članka 105. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju Zaključkom 
Općinskog načelnika Općine Kršan za svaki pojedini plan utvrđeni su 
Konačni Prijedlozi Urbanističkih planova uređenja  

 Sukladno članku 106. Zakona o prostornom uređenju o svim djelomično 
prihvaćenim i neprihvaćenim očitovanjima, prijedlozima, mišljenjima i 

primjedbama podnosioci su, prije upućivanja prijedloga plana na donošenje 
općinskom vijeću, posebno pisano obaviješteni, za svaki pojedini plan 

 Temeljem članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju, 
Zaključkom Općinskog načelnika Općine Kršan za svaki pojedini plan 
utvrđen je Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja i 

upućen na donošenje Općinsko vijeće, te su donesene Odluke o donošenju 
za svaki pojedini plan, koje su objavljene u službenom glasilu Općine Kršan. 

 
 
ZAKLJUČCI U PREDMETIMA: 

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika sve počevši od 01. srpnja 2015. 
godine ovlastili su se odnosno zadužili službenici Jedinstvenog upravnog dijela 

Općine Kršan – Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove na 
samostalno provođenje postupka, utvrđivanje kriterija odabira, pripremu i izradu 
akata iz nadležnosti Odsjeka (neupravne predmete), te na njihovo samostalno 

upućivanje na potpisivanje / ovjeru Općinskom načelniku Općine Kršan, pa je u 
izvještajnom razdoblju u postupcima izrađeno ukupno 76 zaključaka. 

 
 

SKLOPLJENJI UGOVORI: 

 Ugovor o izradi UPU Stipani 
 Ugovor o izvođenju pripremnih radova u cilju obnove Kule u kaštelu u Starom 

Gradu Kršanu, 
 Ugovor o izvođenju radova na Sanaciji  škole u naselju Šušnjevica – II faza. 
 Ugovor o izvođenju radova  na Uređenju boćališta  u naselju Potpićan, 

 Ugovor o izvođenju radova – hitne mjere za sprječavanje daljnjeg urušavanja 
zgrade na k.č. zgr.74 k.o. Plomin, 

 Ugovor o izvođenju radova – hitne mjere za sprječavanje daljnjeg urušavanja 
zgrade na k.č. zgr.76/1 k.o. Plomin, 

 Ugovor o zakupu zemljišta sklopljen sa 8 korisnika zemljišta. 

 
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI 

 Temeljem uvida u PPU Općine Kršan izdano 13 Uvjerenja o statusu zemljišta 
svrhu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa 
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DOKUMENTACIJA I DOZVOLE ZA GRADNJU 
 Dobivena građevinska dozvola za izgradnju parkirališta uz državnu cestu D66 

u naselju Plomin 

 
OSTALO  

 Izdavanje očitovanja u postupcima utvrđivanja okućnica postojećim 
građevinama  

 Dostave ovjerenih situacija o izvođenju radova izvođačima i ostalo, 

 Izdavanje očitovanja u postupcima utvrđivanja međa 
 Odgovori i obavijesti strankama prema zahtjevima 

 
Također, uz sve gore navedeno, djelatnici Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo 

i komunalne poslove kontinuirano su, u izvještajnom razdoblju obavljali slijedeće 

poslove: 
 - svakodnevno primanje stranka u uredu i telefonski (usmeno upoznavanje 

sa stanjem u predmetu, pisanje zapisnika, bilješki, zahtjeva) i poslovnih suradnika 
radi dogovora oko izrade projekata, 
 - sudjelovanje u Povjerenstvima i Komisijama (za provođenje postupaka 

bagatelne nabave i ostalo), 
 - sudjelovanje u provođenju radnji na organizaciji dana Općine Kršan 2016. 

godine, uključujući radnje na provođenju manifestacija kulturnog, zabavnog, 
sportskog i gastronomskog sadržaja te protokolarni, tehnički, operativni i 

promotivni dio organizaciji, 
 - arhiviranje predmeta kao i izvršavanje zadataka dobivenih neposredno od 
Načelnika i Pročelnice. 

 
 

STATISTIKA (BROJ AKATA I ZAPRIMLJENIH PREDMETA)  
 

U proteklom razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine u Odsjeku za 

urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove zaprimljeno je 1159 upravnih 
predmeta i 191 neupravni predmet, odnosno ukupno 1350 novih predmeta. 

U proteklom razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine u Odsjeku za 
urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove ukupni broj akata koji su zaprimljeni 
odnosno otpremljeni (upisani) iznosi 3605. 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. godine 

koji se odnose na Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne 

poslove 
Voditelj Odsjeka Roman Carić 

 
 
- AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 407 

- SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN: 6 (4 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 
 

 Temeljem provedenog postupka javne nabave za ustupanje radova na 
izgradnji objekta društvene namjene - Dječjeg vrtića i jaslica u naselju Pristav, na 

području Općine Kršan, između tri pristigle ponude, kao najpovoljnija ponuda 
odabrana je ponuda društva DE CONTE d.o.o. Labin u iznosu od 3.049.352,95 kn 
(bez PDV-a) odnosno 3.811.691,19 kn (sa PDV-om). 
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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 2016. godine, prihvaćena je ponuda društva LIBER DOMINI d.o.o. Labin, 
kao jedina pristigla ponuda, u ukupnom iznosu od 4.961,00 kn (bez PDV-a) 
odnosno 6.201,25 kn (sa PDV-om). 

 
 Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u postupku nabavke 

bagatelne vrijednosti - redovno održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan 
tijekom 2016. godine, prihvaćena je ponuda Obrta LILY Labin, Kapelica 1E, vl. 
Ljiljanka Česnik, kao jedina pristigla ponuda, u ukupnom iznosu 39.846,00 kn 

(ponuđač nije obveznik PDV-a. 
 

 Temeljem provedenog Ponovljenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za 
dostavu ponuda za ustupanje radova na Uređenju boćališta u naselju Potpićan, na 
području Općine Kršan, između dvije ponude, prihvaćena je ponuda društva DE 

CONTE d.o.o. Labin u iznosu od 140.255,00 kn (bez PDV-a) odnosno 175.318,75 kn 
(sa PDV-om).   

 
 Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave 

bagatelne vrijednosti za nabavku robe - Nabavka osobnog automobila za potrebe 
Općine Kršan, između tri ponude, prihvaćena je ponuda društva PORSCHE INTER 
AUTO d.o.o. Podružnica Rijeka, koja  je za nuđeni predmet nabave – vozilo Škoda 

Rapid Spaceback 1.2. TSI iznosila 93.897,22 kn (bez PDV-a) odnosno 117.371,53 
kn (sa PDV-om) uključujući i PPMV. 

 
 Temeljem provedenog postupka - Poziva na dostavu ponuda za ustupanje 
radova na Sanaciji škole u naselju Šušnjevica – II. Faza (uređenje kata i preostalog 

dijela prizemlja), na području Općine Kršan, između tri ponude, prihvaćena je 
ponuda društva DE CONTE d.o.o. Labin u iznosu od 341.231,88 kn (bez PDV-a) 

odnosno 426.539,85 kn (sa PDV-om). 
 

 U svrhu početka izvođenje radova na realizaciji projekta izgradnje šetnice u 

Plomin Luci – I. FAZA, prihvaćena je ponuda društva DE CONTE d.o.o. Labin, u 
iznosu od 48.950,00 kn (bez PDV-a) odnosno 61.187,50 kn (sa PDV-om).   

 
 Temeljem provedenog postupka - Poziva na dostavu ponuda za ustupanje 
radova na uređenju okoliša Doma kulture u naselju Kršan, na području Općine 

Kršan, prihvaćena je ponuda društva DE CONTE d.o.o. Labin, kao jedina pristigla 
ponuda, u iznosu od 399.396,80 kn (bez PDV-a) odnosno 499.246,00 kn (sa PDV-

om). 
 

 Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 

83/13, 143/13, 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) izvršena je objava / pregled sklopljenih 

ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja period 2010. - 2016. godina. 
 
 Temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi Plan nabave Općine Kršan za 

2016. godinu kao i sve njegove Izmjene i dopune objavljene su na web stranici 
Općine Kršan, o čemu je upućena i obavijest Ministarstvu financija. 
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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. 
 Nadalje, u cilju očuvanja postojećeg režima rada Poštanskih ureda društva 

HRVATSKE POŠTE d.d. Zagreb na području Općine Kršan, od strane Općinskog 
vijeća Općine Kršan zaključkom od 14. travnja 2016. godine prihvaćeni su prijedlozi 
Ugovora o zakupu dostavljeni od strane društva HRVATSKE POŠTE d.d. Zagreb,  za 

poslovni prostor u naselju Plomin, za poslovni prostor u zgradi smještenoj na SRC 
Pristav Kršan, za poslovni prostor u naselju Potpićan i za poslovni prostor u naselju 

Šušnjevica sve u iznosu zakupa od 50,00 kn mjesečno po pojedinom poslovnom 
prostoru. 
 Ostalih značajnih aktivnosti po pitanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Kršan nije bilo. 
 

KONCESIJE 
 Sukladno donesenom trogodišnjem (srednjoročnom) Planu davanja koncesija 

na području Općine Kršan za 2016., 2017. i 2018. godinu 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. 
  

 
SOCIJALNA SKRB 
 Temeljem redovitih sjednica Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan 

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

pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim stanovnicima i obiteljima sa područja 
Općine Kršan. 

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 
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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 (priznavanje / ukidanje prava) 
 Rješenja donesena u upravnom postupku (naknade za rodilje, rješenja za 
ostvarivanje prava na plaćanje dijela režijskih troškova te eventualno ukidanje svih 

navedenih prava) – 22 rješenja. 
 

 
POLJOPRIVREDA  
 Započetim radnjama prošle godine, vodeći se Pravilnikom Agencije za 

poljoprivredno zemljište, zainteresirane stranke su i ove godine na temelju Potvrda 
o mirnom posjedu od strane Općine Kršan, upućivale Zahtjeve za privremenim 

korištenjem zemljišta prema Agenciji i na taj način si omogućili legalan posjed. U 
prvoj polovici ove godine s Agencijom su na taj način sklopili Ugovore o 

privremenom korištenju zemljišta sljedeće stranke: OPG Šahdanović, PZ Čepić 
polje, Obrt Buretić, Neven Tomić, Alen Faraguna, Seida Mahmić i Josip Demarin. U 
postupku su rješavanja još nekoliko zahtjeva za koje se očekuje potpisivanje 

Ugovora u drugoj polovici godine. Isto tako prema važećem Pravilniku su učinjene i 
sve predradnje za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta od strane Albina 

Žgaljardića, čije se potpisivanje također očekuje u drugoj polovici godine. 
 
 Nastavljene su aktivnosti na Pilot projektu navodnjavanja jednog dijela 

Čepićkog polja. U tom smjeru su djelatnici Agronomskog fakulteta u Osijeku u 
lipnju ove godine obavljali i istražne radnje na poljoprivrednom zemljištu 

obuhvaćenim tim projektom kako bi utvrdili mogućnost razvijanja i drugih kultura u 
Čepićkom polju. Na tu temu je odrađen i sastanak 16. lipnja 2016 u prostorijama 
Općine Kršan. Predstavnici svih dionika uključenih u projekt raspravljali su o načinu 

izvedbe samog projekta sa zaključkom da se odradi još jedan sastanak u drugoj 
polovici godine kada se dobiju svi precizni podaci provedenog ispitivanja zemljišta. 

Slijedom navedenog, također je prihvaćen prijedlog ugovora o korištenju sredstava 
Proračuna Općine Kršan za 2016. godinu – Sufinanciranje izrade Projektne 
dokumentacije za sustav navodnjavanja Čepić polja, na području Općine Kršan, 

dostavljen od strane Istarske županije, Upravnog odjel za poljoprivredu, šumarstvo, 
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Pazin. 

 
U prvoj polovici godine odrađeno je i još nekoliko edukacija za održivu 

uporabu pesticida u suradnji sa pučkim učilištima. Općina Kršan je sve polaznike s 

njenog područja sufinancirala s 50,00 kn po polazniku, tako da su se radnje 
započete lani u smjeru edukacije i polaganja ispita za rukovanje pesticidima, 

završile ove godine.  
 

 Nakon prikupljanja projektnih ideja po općinskim središtima potrebnih za 

sastavljanje Lokalne razvojne strategije LAG-a Istočna Istra u razdoblju od 2014.-
2020. godine, u prostorijama Gradske knjižnice Labin 15. ožujka 2016. godine 

javno je iznesen Nacrt prijedloga lokalne razvojne strategije. O kvaliteti lokalne 
razvojne strategije ovisi kako mogućnost, tako i količina dobivenih novčanih 
sredstava potrebnih za otvaranjem raznih natječaja po mjerama u smjeru 
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razvijanja ruralnog prostora i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Nakon 
usvajanja svih prijedloga na Skupštini LAG-a 21. lipnja 2016. godine donesena je 
Lokalna razvojna strategija LAG-a Istočna Istra za razdoblje od 2014.- 2020. 

godine, te tako donesena čeka objavu natječaja u drugoj polovici godine koji će 
definirati količinu novčanih sredstava kojim će raspolagati u tom programskom 

periodu. Isto tako nakon osnivačke skupštine na kraju prošle godine s radom i sa 
svojim aktivnostima započeo je FLAG kojeg kao predstavnika Općine Kršan u 
upravnom odboru zastupa Tamara Stojšić Cvečić. Aktivnosti FLAG-a u ovoj godini 

usmjereni su ka sufinanciranju manifestacija koje promiču kulturu ribarstva na 
ovim prostorima, kao i ostalih projekata koji za cilj imaju povezivanje interesnih 

skupina u toj djelatnosti. 
 
Nastavljajući praksu prošlih godina, i ove godine je Općina Kršan s Istarskom 

županijom potpisala Aneks ugovoru o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre iz Proračuna općine za 2016. godinu. 

Navedeni fond financiran od strane svih općina i gradova Istre pokazao se ključnim 
u razvijanju i praćenju mnogih projekata poljoprivredne djelatnosti i na ovim našim 
prostorima. 

 
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. 
 

UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN  
 Temeljem Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području 

Općine Kršan za 2016. godinu vršene su djelatnosti temeljem izdanih koncesijska 
odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Kršan i to Koncesijsko 
odobrenje 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), na rok od dvije godine.   
 
ODLUKE I OSTALI AKTI (DONESENI OD STRANE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

ILI UPUĆENI NA DONOŠENJE OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KRŠAN) 
 

- Davanje mišljenja Općinskog vijeća Općine Kršan na dostavljeni Nacrt konačnog 
prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije  
- Očitovanje na dostavljani dopis Ministarstva zaštite okoliša i prirode - mišljenje 

Općine Kršan na elaborat zaštite okoliša za rekonstrukciju kotlovskog postrojenja 
TE Plomin 2 

- Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2015. godinu  
- Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Plomin Luka 
- Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Klavar 

- Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stipani 
- Prijedlog Odluke o grobljima  

- Razmatranje zahtjeva Poljoprivredne zadruge Čepić polje (očuvanje stanište 
tartufa) 
- Informacija - Nacrt konačnog prijedloga ID PPUIŽ – produljenje roka za davanje 

mišljenja 
- Informacija - Izvješće o obavljenoj reviziji Upravljanja i raspolaganja 

nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 
Istarske županije, u dijelu koji se odnosi na Općinu Kršan 



14 
 

- Poziv / Obavijest o održavanju prezentacije Radne verzije Studije izvedivosti 
Sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Labin Raša Rabac 
- Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2016. godinu 
- Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 

(više) 
- Izvješće o stanju Civilne zaštite na području Općine Kršan za 2015. godinu  
- Smjernice za organizaciju i razvoj - Civilne zaštite na području Općine Kršan za 

razdoblje od 2016. do 2019. godine 
- Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Kršan za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
- Prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području 
Općine Kršan 

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

- Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Stare staze  
- Razmatranje Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, 

projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan 
za 2016. godinu za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe, 

projekte, aktivnosti i manifestacije koje se financiraju iz Proračuna općine Kršan za 
2016. godinu od 24. veljače 2016. godine 

- Prijedlog Odluke o statusu okućnice višestambenih građevina na području Općine 
Kršan 
- upoznavanje Općinskog vijeća o Odluci Općinskog načelnika Općine Kršan o I. 

preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2016. godinu 
- Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 

2015. godine 
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 
Kršan za 2015. godinu 

- Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Kršan za 2015. godinu 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2015. godine 
- Izvješće po provedenom savjetovanju sa javnošću za dostavu prijedloga za 

buduću lokaciju Doma umirovljenika 
- Prijedlog Odluke o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Kršan 

- Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Urbanističkog plana 
uređenja Pristav  
- Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Urbanističkog plana 

uređenja Stare staze  
- Prijedlog Odluke o donošenju UPU Baći 

- Prijedlog Odluke o donošenju UPU Fonovići 
- Prijedlog Odluke o donošenju UPU Donadići 
- Prijedlog Odluke o donošenju UPU turističkog naselja Fratrija – T2 

- Prijedlog Odluke o donošenju UPU turističkog naselja Brestova – T2 
- Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u 

Općini Kršan u 2016. godini 
- Razmatranje problematike poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan, 
zakupnika društva HP d.d. Zagreb 

- Prijedlog Izmjene Odluke o visini grobnih naknada na grobljima na području 
Općine Kršan 

- Upoznavanje Općinskog vijeća Općine Kršan sa Idejnom studijom / konceptom za 
lokaciju i izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe na području Općine Kršan 
(izlagatelj izrađivač studije – Miran Cofek, društvo P.M.C. d.o.o. Rijeka) 
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- Prijedlog Odluke o donošenju UPU Suha Marina Plomin 
- Prijedlog Odluke o donošenju UPU Jurasi 
- Prijedlog Odluke o podmirenju troškova boravaka djece – polaznika sa područja 

Općine Kršan u Dječjem vrtiću MALI MEDVJED Pićan 
- Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Kršan u članstvo Udruge Općina RH 

- Razmatranje Prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine 
Kršan 
- Informacija o održanoj koordinaciji načelnika / gradonačelnika Istarskih općina / 

gradova – Upoznavanje Općinskog vijeća o tijeku realizacije Projekta ŽCGO Kaštijun 
(zajedničko sufinanciranje na nivou IŽ) 

- Informacija o održanoj koordinaciji načelnika / gradonačelnika Istarskih općina / 
gradova – Upoznavanje Općinskog vijeća o tijeku realizacije Projekta izgradnje 
zgrade nove Opće bolnice Pula (zajedničko sufinanciranje na nivou IŽ) 

 
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 

- U svrhu pružanje usluga medijske promocije i praćenja sportskih događanja 
u Općini Kršan za 2016. godinu putem Internet portala Istrasport.eu, pristupilo se 
sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji sa Obrtom za marketing RUDAR – 

MARKETING Labin, vl. Remzo Zalihić, na iznos od 500,00 kn mjesečno (bez PDV-a).    
- Općina Kršan podmirila je troškove maškara u naselju Čepić i obilježavanja 

pusnih svečanosti tijekom 2016. godine u iznosu od 5.866,60 kn 
 - Povodom održavanja tradicionalne Maturalne zabave dana 06. veljače 
2016. godine u Spomen domu Pazin – generacija maturanata 2015/2016, Gimnaziji 

i strukovnoj školi JURJA DOBRILE Pazin, dodijeljena je jednokratna financijska 
potpora u iznosu od 500,00 kn. 

- Općina Kršan podmirila je dio troškova školske ekskurzije učenika 8. 
razreda OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ Čepić i učenika OŠ VLADIMIRA NAZORA 
Potpićan na destinaciji Zadar – Šibenik – Trogir – Split – Dubrovnik – Knin u 

periodu od 02. do 06. svibnja 2016. godine odobravanjem financijske potpore u 
iznosu od 600,00 kn po učeniku.  

- Povodom održavanja tradicionalnog XV. Memorijalnog turnira BRANISLAV 
FARKAŠ koji će se u organizaciji MUP, PU Istarska, PP Labin održao tijekom mjeseca 
siječnja 2016. godine, Općina Kršan podmirila je troškove nabavke pokala u iznosu 

od 351,64 kn (sa PDV-om). 
- 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 2016. godinu sa društvom VLAČIĆ & ĆAKIĆ d.o.o. Labin,  na iznos od 
1.900,00 kn (bez PDV-a) mjesečno. 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne manifestacije ''S 
KLOBASICOM U EU'', koja se u organizaciji Općine Sv. Petar u Šumi održaala od 04. 

do 06. ožujka 2016. godine, odobravanjem iznosa od 2.000,00 kn. 
- Općina Kršan pridružila se Projektu Grada Vukovara ''Vukovarski Vodotoranj 

– simbol hrvatskog zajedništva'', odobravanjem iznosa od 4.000,00 kn. 

- Prihvaćena je ponuda o poslovnoj suradnji sa društvom ''RADIO LABIN'' 
d.o.o. Labin na pružanju medijskih usluga za 2016. godinu, za što se pristupilo 

sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji u godišnjem iznosu od 24.000,00 kn (bez 
PDV-a) odnosno 2.000,00 kn (bez PDV-a) mjesečno. 
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- Uslijed katastrofalnog požara u noći 17. na 18. siječnja 2016. godine u 
naselju Vinež te uništenja stanova za ukupno 8 domaćinstava (troje samaca i pet 
obitelji) Općina Kršan, uz ostale subjekte sa područja Labinštine, pridružila se 

Humanitarnoj akciji “Svi za Vinež” odobravanjem iznosa od 7.000,00 kn. 
- Općina Kršan pridružila se Projektu Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a 

Hrvatska Zagreb u izdavanju edukativne brošure ''UPOZNAJTE MEDIJE! MEDIJI U 
ŽIVOTIMA NAŠE DJECE I OBITELJI'', za što je izdavaču – društvu TERRA VIRIDIS 
d.o.o. Zagreb, izdana tiskanica za kupnju oglasnog prostora veličine 1/3 stranice u 

iznosu od 2.750,00 kn (sa PDV-om). 
- U svrhu podmirenja troškova godišnje članarine pri Hrvatskom kickboxing 

savezu, Kickboxing klubu PREDATOR Kršan odobrena je financijska potpora u 
iznosu od 3.000,00 kn. 

- Nišandžić Dejanu iz Čepića, profesionalnom sportašu (parabiciklisti), 

povodom nastupa na tuzemnim i inozemnim utrkama hand-bikea u natjecateljskoj 
sezoni 2016, odobrena je financijska potpora za 2016. godinu, u ukupnom iznosu 

od 10.000,00 kn. 
 - Povodom održavanja Maturalne zabave 2016., Srednjoj školi MATE 
BLAŽINE Labin, dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn. 

- U svrhu provođenja Programa predškole 2016, Općina Kršan snosila je 
troškove uređenja prostorije / nabavke inventara za potrebe OŠ Ivan Goran Kovačić 

Čepić, nabavkom kako raznog didaktičkog pribora kod društva LIBER DOMINI d.o.o. 
Labin u iznosu od 777,05 kn (sa PDV-om) i nabavkom jednog komada strunjače 

kod društva SPECIAL d.o.o. Pazin u iznosu od 732,50 kn (sa PDV-om).  
- Zahtjevu Udruge vinogradara i vinara Istre VINISTRA Poreč za 

sufinanciranjem 23. Međunarodne izložbe vina i vinarske opreme VINISTRA 2016, 

udovoljeno je odobravanjem financijske potpore u iznosu od 1.000,00 kn. 
- U svrhu održanog tradicionalnog rukometnog turnira povodom obilježavanja 

Dana Rudara – Labinska republika dana 27. veljače 2016. godine, Rukometnom 
klubu MLADI RUDAR Labin odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.500,00 
kn. 

 - Temeljem donesenog Provedbenog plana obvezatne deratizacije, 
dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan,u svrhu obavljanja DDD mjera 

na području Općine Kršan za 2016. godinu, odabrana je ponuda ovlaštene osobe - 
Obrta EKO SERVIS MATIĆ Pazin, sanitarna zaštita, zaštita bilja, dezinfekcija, 
dezinsekcija, deratizacija, Lovrin 80 H, vl. Nikola Matić. 

- U svrhu provođenja Veterinarsko – higijeničarskih poslova na području 
Općine Kršan u 2016. godini, odabrana je ponuda ovlaštene osobe - društva 

VETERINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o. Poreč. 
 - U svrhu izrade Idejnog rješenja ekomuzeja u Poručnoj školi Šušnjevica te 
Idejnog i izvedbenog arhitektonskog projekta Interijera, prihvaćena je ponuda 

samostalnog umjetnika Valtera Stojšića, Matulji (člana Hrvatske zajednice 
samostalnih umjetnika) za izradu Projekta interijera Ekomuzeja ''VLAŠKI PUTI'' 

Šušnjevica, u iznosu od 25.000,00 kn (sa PDV-om). 
 - Prihvaćen je prijedlog Sporazuma o obavljanja poslova civilne zaštite iz 
područja nadležnosti lokalne samouprave, dostavljen od strane Vatrogasne 

zajednice Istarske županije, Pula, Stoja 2. 
- Općina Kršan nastavila je sa višegodišnjom praksom podmirivanja dijela 

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. 
- Općina Kršan podmirila je troškove boravka u školi stvaralaštva 

NOVIGRADSKO PROLJEĆE 2016 koje se održalo u Novigradu u razdoblju od 16. do 
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23. travnja 2016. godine za učenice 6. razreda O.Š. Ivo Lola Ribar Labin sa 
prebivalištem na području Općine Kršan, i to za Barbaru Vozila iz Plomina i  
Leonardu Ivašić iz Kršana, odobravanjem iznosa od 400,00 kn po učenici za pokriće 

troškova kotizacije odnosno odobravanjem iznosa od 1.820,00 kn po učenici za 
troškove smještaja i prehrane. 

- U svrhu poboljšavanja uvjeta rada i u tu svrhu opremanja učionica Osnovne 
škole Vladimira Nazora Potpićan, pristupilo se nabavci PC komponenti, sve prema 
ponudi društva SEDMICA d.o.o. Labin u iznosu od 12.666,00 kn (sa PDV-om).  

 - U svrhu poboljšavanja uvjeta rada i izvođenja nastave, Osnovnoj školi Ivan 
Goran Kovačić Čepić dodijeljena je izvanredna financijska potpora u iznosu od 

5.000,00 kn. 
- Općina Kršan pridružila se Projektu IPA - Sekcija Hrvatska u izdavanju 

edukativne brošure za djedu i mlade  INTERNET, OVISNOST I MLADI (izdanje ''Istra 

sjever''), za se sa društvom IV NAKLADNIŠTVO d.o.o. Zagreb, pristupilo sklapanju 
ugovor o kupnji oglasnog prostora veličine 1/3 stranice u iznosu od 3.237,50 kn (sa 

PDV-om). 
- Pristupa se sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji za razdoblje 01. travnja 

2016. godine do 01. travnja 2017. 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).    
- U svrhu prijave na objavljeni Javni poziv Hrvatske turističke zajednice i 

namjeravanu prijavu Projekta i realizaciju Programa „Tečajevi stranih jezika 
(engleski, talijanski i njemački) za pružatelje turističkih i ugostiteljskih usluga na 
području Općine Kršan“, Turističkoj zajednici Općine Kršan dodijeljena je financijska 

potpora u iznosu od 2.000,00 kn. 
- U svrhu prijave na objavljeni Javni poziv Hrvatske turističke zajednice i 

namjeravanu prijavu Projekta i realizaciju Programa „Razvoj turističkog proizvoda u 
destinaciji- outdoor aktivnosti na području Općine Kršan“, Turističkoj zajednici 
Općine Kršan dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 7.000,00 kn. 

- 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'', Turističkoj zajednici Općine Kršan 
dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn. 

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju obilježavanja 95. obljetnice 

manifestacije ''Labinska republika'' odobravanjem iznosa od 15.000,00 kn. 
- Prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju Hitne medicinske pomoći 

iznad standarda tijekom 2016. godine koji je sklopljen između Istarske županije, 
Općine Kršan, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova 
zdravlja, u dijelu koji se odnosi na Općinu Kršan, u godišnjem iznosu od 29.603,00 

kn. 
- U svrhu nabavke i prerade nužnih namirnica u svrhu sudjelovanja na 

manifestaciji FESTIVAL SAMONIKOLOG BILJA 2016, Osnovnoj školi IVO LOLA RIBAR 
Labin, PŠ Vozilići, odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn isplativo 
u gotovini. 

- Antoniji Vozila iz Vozilići, aktivnoj i perspektivnoj članici ŽNK RIJEKA Rijeka, 
u svrhu nastupa na tuzemnim i inozemnim takmičenjima tijekom natjecateljske 

sezone 2016., odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn. 
- Povodom nastupa na Prvenstvu Hrvatske koje se održalo u Umagu, od 

razdoblju 09. do 12. svibnja 2016. godine, Ženskom rukometnom klubu RUDAR 

Labin, odobrena je financijska potpore u iznosu od 500,00 kn. 
- Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO Labin, u svrhu 

provođenja aktivnosti na zapošljavanju osoba s invaliditetom tijekom 2016. godine, 
odobrena je  financijska potpore u iznosu od 1.000,00 kn. 
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- Jedriličarskom klubu KVARNER Rabac, u svrhu organizacije 15. po redu 
sportsko - rekreativne manifestacije VOGA TELEFERIKA koja se u organizaciji 
mještana naselja Rabac i JK KVARNER Rabac održala dana 08. svibnja 2016. godine 

u Rapcu, odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn. 
 - Udruzi VOLIM ISTRU Pula, u svrhu provođenja Akcije ''Volim Istru  2016 – 

Kirurgija sva u bijelom'' (uređenje Odjela abdominalne kirurgije Opće bolnice Pula), 
odobrena je financijska potpora u iznosu od 2.500,00 kn. 
 - Općina Kršan pridružila se provođenju aktivnosti Filozofskog fakulteta u 

Rijeci, 51000 Rijeka, na organizaciji 6. Znanstveno-stručnog skupa ''Dijalozi s 
Baštinom 2016'' odobravanjem iznosa od 3.000,00 kn. 

- Povodom posjeta polaznika Dječjeg vrtića PJERINA VERBANAC Labin 
kazališnoj predstavi Teatra naranča koja se održala dana 21. ožujka 2016. godine, 
Općina Kršan podmirila je troškove prijevoza autobusom u iznosu od 900,00 kn (sa 

PDV-om). 
 - U svrhu opremanja prostorija u vlasništvu Općine Kršan, korištenih od 

strane  mladih naselja Vozilići, izvršena je nabavku elektroničke opreme od strane 
društva SANCTA DOMENICA d.o.o. Sveta Nedjelja u iznosu od 4.488,00 kn (sa 
PDV-om).  

- Općina Kršan podmirila je dio troškova tradicionalne pučke fešte 
''ČEPLJONSKI KUP 2016'' koja se u organizaciji mještana naselja Čepić održala dana 

26. svibnja 2016. godine u Čepiću, odobravanjem iznosa od 3.000,00 kn (sa PDV-
om). 

 - Općina Kršan podmirila je troškove prijevoza učenika Osnovne škole 
Vladimira Nazora Potpićan na susret škola Vladimira Nazora na relaciji Potpićan – 
Rovinj – Potpićan dana 30. svibnja 2016. godine, odobravanjem iznosa od 1.300,00 

kn (sa PDV-om).  
 - Pružajući potporu u nastojanjima za iznalaženjem novih oblika financiranja 

djelatnosti odgoja i obrazovanja kao i u tu svrhu uspješne prijave Škole na projekt 
Ministarstva socijalne politike i mladih RH pod nazivom ''Projekt usmjeren borbi 
protiv siromaštva i socijalne isključenosti (u suradnji sa humanitarnom udrugom 

''Pokloni mi budućnost'')  a u svrhu poboljšavanja uvjeta rada i izvođenja nastave 
za predstojeću školsku godinu 2016. / 2017., Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić 

Čepić dodijeljena je financijska potpora za nabavku informatičke opreme, sve 
prema ponudi društva SEDMICA d.o.o. Labin u iznosu od 10.242,00 kn (sa PDV-
om), za nabavku uredskog namještaja, sve prema ponudi Obrta za stolarsku 

djelatnost FIANONA Plomin, vl. Mladen Demarin, u iznosu od 7.012,50 kn (sa PDV-
om) te za nabavku materijala, sve prema ponudi društva TON-ALE d.o.o. Labin,  u 

iznosu od 5.260,00 kn (sa PDV-om). 
- Povodom odlaska na ljetovanje u Dječji kamp u Rumunjskoj (Sulina, Crno 

More) tijekom mjeseca srpnja 2016. godine, u svrhu podmirenja troškova dnevnica 

za dvoje učitelja / pratitelja učenika, Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić Čepić 
dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 2.700,00 kn, a putem računa Istarske 

županije. 
- Prihvaćen je prijedlog 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 2016. 
godine do 01. travnja 2017. godine, na iznos naknade od 800,00 kn mjesečno (bez 

PDV-a). 
 - Uz Općinu Pićan, koja je podmirila troškove smještaja sa doručkom, Općina 
Kršan podmirila je troškove prijevoza polaznika škole nogometa Potpićan na 

nogometni turnir Varaždin na relaciji Potpićan – Varaždin – Potpićan dana 18. i 20. 
lipnja 2016. godine, u organizaciji Runko Saše i Elvisa Kumera, u iznosu od 

6.900,00 kn (sa PDV-om).  
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- U svrhu podmirenja troškova sudjelovanja na Međunarodnom natjecanju 
SLUNJ OPEN 2016 dana 11. lipnja 2016. godine, Kickboxing klubu PREDATOR Kršan 
odobrena je financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn. 

- Pristupilo se nabavci 100 kom izdanja ''S OVE STRANE UČKE'' autora 
Marijana Milevoja, jedinične cijene 66,67 kn/kom (bez PDV-a), izdavača 

Nakladnička kuća MATHIAS FLACIUS Labin, u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn (sa 
PDV-om).  

- Općina Kršan pridružila se sufinanciranju tradicionalne pučke zabave 

''IVANJA 2016'' koja se u organizaciji mještana naselja Šušnjevica održala dana 24. 
lipnja 2016. godine odobravanjem iznosa od 5.000,00 kn (sa PDV-om). 

 - Općina Kršan pridružila se u sufinanciranju troškova angažmana Pomoćnika 
u nastavi za rad sa invalidnim djetetom S. E. štićenikom Centra LIČE FARAGUNA 
Labin, osiguravanjem potrebnog iznosa za školsku 2016. / 2017. godinu.   

- U svrhu davanja potpore u radu i djelovanju te opremanju / uređenju 
igrališta NK POTPIĆAN UČKA 72 Potpićan, prihvaćena je ponuda društva 

SJEMENARNA RI d.o.o. Rijeka u iznosu od 4.480,00 kn (sa PDV-om. 
 
Uslijed ograničenosti sredstava u Proračunu Općine Kršan za 2016. 

godinu, nije udovoljeno slijedećim zahtjevima: 
 

- Zahtjevu Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja 
osoba s invaliditetom Republike Hrvatske, Požega za dodjelom financijske potpore. 

- Zahtjevu Valtera Golje iz Labina za dodjelom financijske pomoći za 
podmirenje troškova produkcije i izrade nosača zvuka (CD-a). 

- Zahtjevu Udruge dr. Ante Starčević, Tovarnik za dodjelom financijske 

pomoći  Renati Dragičević Krizmanić. 
- Zahtjevu Počasnog Bleiburškog Voda (PBV), Zagreb za dodjelom financijske 

pomoći za obilježavanje komemoracije povodom 71. obljetnice Bleiburške tragedije. 
- Zamolbi Ivanke Arefijev iz Koromačna za dodjelom financijske pomoći 

povodom tiskanja / objavljivanja zbirke poezije ''POGLED ISPOD DUGE''. 

- Zahtjevu Udruge osoba s invaliditetom PRIJATELJ Metković za dodjelom 
financijske pomoći za obilježavanje Spomen dana na Vukovar. 

 
 
PROVEDBA PLANA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE KRŠAN I AKCIJSKOG 

PLANA, EU PROJEKTI, GOSPODARSTVO (iz rada ovog Odsjeka) 
 

 Na objavljeni Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za 
raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za 
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. 

godinu, Općina Kršan izvršila je Prijavu sa Projektom izgradnje šetnice u Plomin 
Luci (1. dionica). 

 
U svrhu potrebe usklađenja Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan 

za razdoblje 2014. – 2020. sa nastalim strateškim smjernicama nacionalnoj i 

regionalnoj razini, pristupilo se provođenju postupka Izmjena i dopuna Programa 
ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020 („Službeno glasilo 

Općine Kršan“ br. 14/2013), za što se su zaduženi Roman Carić, voditelj Odsjeka za 
općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove i Patricia Zanketić, voditeljica 
Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte.  

 
 Temeljem potpisanog 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, nastavljene su daljnje 
radnje na realizaciji navedenog Projekta. Također, Istarska županija je od strane 
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poljoprivrednog fakulteta u Osijeku naručila te je izrađena STUDIJA O UZGOJU I 
PRERADI LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI. 

 

  U svrhu realizacije Projekta izgradnje Proizvodno poslovna zona Kršan Istok 
sa Centrom agropoduzetništva, o podnesenom zahtjevu za darovanjem nekretnina 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan prema DRŽAVNOM 
UREDU ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM do dana podnošenja ovog Izvješća 
nema povratnih informacija, iako se provodi komunikacija. 

  
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA / SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU 

 Temeljem Zakonu o pravu na pristup informacijama, Općinski načelnik 
Općine Kršan proveo je savjetovanje s javnošću po izrađenom: 
 - prijedlogu za buduću lokaciju Doma umirovljenika na području Općine 

Kršan u trajanju od 23. veljače 2016. godine do 04. ožujka 2016. godine. 
 - Nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine 

Kršan u razdoblju od 06. do 14. lipnja 2016. godine. 
    
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA 

U svrhu nesmetanog izvršavanja zadaća, priprema za predstojeću 
protupožarnu sezonu i povećanja efikasnosti u radu, pristupilo se nabavci agregata 

za potrebe DVD Kršan, Plomin, sve prema ponudi društva ENTRADA d.o.o. 
Šušnjevica u iznosu od 5.221,84 kn (sa PDV-om).  

 
Povodom održavanja 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, u organizaciji VZIZ, Služba ZiS, Pula, Općina Kršan odobrila je financijsku 

potporu u iznosu od 1.400,00 kn (sa PDV-om). 
 
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 do 31. listopada 

2016. godine u dijelu koji se odnosi na Općinu Kršan, u ukupnom iznosu od 
3.500,00 kn.   

 

 Na temelju Zakona o zaštiti od požara Općinski načelnik donio je i usvojio 
Plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za RH za područje općine kršna za 2016. godinu. 
 

Na temelju odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, Općinsko vijeće Općine 

Kršan dana 16. ožujka 2016. godine zaključkom je usvojilo Izvješće o stanju 
Sustava civilne zaštite na području Općine Kršan za 2015. godinu te donijelo 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Kršan 
za razdoblje od 2016. do 2019. godine. 
 

OSTALO IZ RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ODSJEKA ZA OPĆINSKU 
SAMOUPRAVU I UPRAVU, OPĆE I PRAVNE POSLOVE 

 
 Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan od 10. lipnja 2015. godine 
kojim je utvrđena namjenu škole u naselju Šušnjevica i to prostorije prizemlja - za 

očuvanje zavičajne baštine govornika vlaškog (odnosno istrorumunjskog) jezika sa 
područja Općine Kršan i šire te za potrebe rada Udruga čije je djelovanje usmjereno 

na zaštitu vlaškog (odnosno istrorumunjskog) jezika, te prostorije na katu - 
obrazovna namjena (namijenjene osnovnoškolskom obrazovanju), nastavljena je 
intenzivna suradnja i komunikacija između Općine Kršan i veleposlanstva 
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Rumunjske u RH kao i Vlade Rumunjske na ostvarivanju donacije od strane Vlade 
Rumunjske na realizaciji Projekta sanacije Škole u naselju Šušnjevica. 

 

 Temeljem provedenog postupka,  dana 08. ožujak 2016. godine između 
Općine Kršan i društva HT d.d. Zagreb sklopljen je Ugovor o osnivanju prava 

služnosti na iznos od 50.218,32 kn godišnje, a koji uključuju i zaostatke unatrag tri 
godine, u ukupnom iznosu od 202.000,00 kn. 
 

 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, kopiranje, kompletiranje i 
proslijeđivanje 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, 

 - 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 sistematiziranje akata načelnika, po potrebi 
kompletiranje sa prilozima, 

 - Ispis Reversa prilikom predaje na korištenje inventara u vlasništvu Općine 
Kršan, - Slaganje i uređivanje akata, 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 2016. godine uređeno je i objavljeno 6 brojeva 
Službenog glasila Općine Kršan. 
 

 Na službenim općinskim WEB stranicama su od siječnja do lipnja 2016. 
godine objavljeno je preko 78 raznih objava u kategoriji Novosti, uz ostale objave 

(službena glasila, prostorni planovi). 
 
 U izvještajnom razdoblju u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i 

pravne poslove zaprimljeno je 24 upravnih i 212 neupravnih premeta, ukupno 236 
novih premeta, dok ukupni broj kata koji su zaprimljeni odnosno otpremljeni iznosi 

1245. 

  
Putem pošte otpremljeno je / poslano je ukupno 2364 akata. 
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IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. godine 

koji se odnose na Odsjek za gospodarstvo i EU projekte  

Voditelj Odsjeka Patricia Zanketić 
 

Napomena: službenica je zaposlena na radnom mjestu voditeljice Odsjeka za 
gospodarstvo i EU projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan od dana 
10. veljače 2016.  

 
- sudjelovanje u postupku prijave projekta Općine Kršan - Integrirani program 

očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre 
pod nazivom ''ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA'' (kaštel Kršan) na raspisani Natječaj / 
Mjera ''Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi 

kulturne baštine'' – referentna oznaka ''KK.06.1.1.01''  
 

- iskazivanje mišljenja vezano uz sadržaj Studije o uzgoju i preradi ljekovitog i 
aromatičnog bilja u Istarskoj županiji koju (Studija je vezana uz Projekt izgradnje 
Pogona za preradu ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u gospodarskoj zoni -

Kršan istok; naručitelj Studije: Istarska županija (UO za poljoprivredu); izrađivač 
Studije: Poljoprivredni fakultet u Osijeku 

 
- dogovaranje i izbor sudionika te upućivanje Poziva za sudjelovanje na panel 

diskusiji „Financiranje projekata iz EU fondova“ svim poslovni subjektima na 
području Općine Kršan; komunikacija sa Ministarstvo za regionalni razvoj i EU 
fondove, Ministarstvom turizma, Ministarstvom zaštite okoliša i poljoprivrede, 

Ministarstvom poduzetništva i obrta, Ministarstvom gospodarstva, Agencijom za 
ruralni razvoj i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i 

projekata EU 
 
- stručno vođenje studenata i profesora Geotehničkog fakulteta iz Varaždina po 

starom gradu starom gradu Kršanu dana 2.4. (po nalogu načelnika; grupa je 
boravila na terenskoj nastavi u Istri od 31.3. do 2.4.2016.). 

 
- provođenje aktivnosti vezanih za organizaciju Festivala samoniklog bilja (održana 
23. i 24.4.) te gastro-manifestacije „Krafifest“ (održana 1.5.)  budući da je Općina 

Kršan uz Turističku zajednicu Općine Kršan organizator manifestacija 
 

- komunikacija sa Ministarstvom za regionalni razvoj i EU fondove, Ministarstvom 
turizma, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Ministarstvom poduzetništva i 
obrta, Ministarstvom gospodarstva i Središnjom agencijom za financiranje i 

ugovaranje programa i projekata EU 
 

- redovita komunikacija sa Odjelom za poljoprivredu Istarske županije vezano uz 
aktivnosti projekta izgradnje pogona za preradu ljekovitog, aromatičnog i začinskog 
bilja u sklopu Gospodarske zone- Kršan istok; 

 
- prikupljanje podataka vezanih za Izmjenu i dopunu Plana ukupnog razvoja Općine 

Kršan 2014.-2020. (FINA, HOK, HGK) 
 

- sudjelovanje u izradi Prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području 

općine Kršan  
 

- upućena prijava za financiranje kapitalnog projekta za poticanje razvoja 
komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda (Izgradnja šetnice Plomin Luka- 
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Rt Mašnjak- Brestova 1. dionica); Javni poziv raspisan od strane Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja 
 

- budući da je Općina Kršan, uz gradove Bakar i Mali Lošinj, partner na projektu  
„EuroBioAct“ - Europska bioetika na djelu u sklopu radionice koje su se održavale 

unutar istoimenog projekta na Medicinskom fakultetu u Rijeci, dana 10.6.2016. 
održana je prezentacija Općine Kršan (kulturno-povijesna baština, gospodarstvo, 
turizam, poljoprivreda, turističke manifestacije, razvojni projekti) 

 
- stručno vođenje predavača koji su sudjelovali na radionicama koje su se održavale 

unutar projekta „EuroBioAct“ - Europska bioetika na djelu na Medicinskom fakultetu 
u Rijeci, a Općina Kršan je, uz gradove Bakar i Mali Lošinj, partner na projektu; 
studijski obilazak odnosio se na posjet Plominu i Kršanu. 

 
- provođenje incijalnih aktivnosti vezanih uz prihvaćanje partnerstva Općine Kršan i 

Parka prirode Učka  na projektu unaprijeđenja posjetiteljske infrastrukture u okviru 
natječaja MRRFEU "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim 
parkovima i parkovima prirode"; na inicijativu udruge Spod Učke, kao prihvatljiv 

partner Javnoj ustanovi "Park prirode Učka" prijavit će se Općina Kršan u dijelu 
uređenja dijela škole u Šušnjevici te s osmišljavanjem segmenta posjećivanja Parka 

prirode Učka kojim se pokrivaju kulturno-edukativni sadržaji. Predložene 
prihvatljive aktivnosti su uređenje prezentacijske infrastrukture u dvorani škole, 

osmišljavanje kulturne ture, izrada aplikacije i vodiča te izrada suvenira od strane 
lokalnog stanovništva.  
 

- prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN127/14) i pratećem Pravilniku o 
energetskoj učinkovitosti (NN18/15) sve institucije javnog sektora dužne su 

imenovati osobu za sustavno gospodarenje energijom. Imenovana osoba ima 
mogućnost imenovati svoj tim energetskih suradnika čiji zadatak je pratiti 
potrošnju energenata i vode na objektima za koje su zaduženi te na njima provoditi 

sustavno gospodarenje energijom; voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU 
projekte položila je ispit za energetskog savjetnika, a viši referent u Odsjeku za 

urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove je položio ispit za energetskog 
suradnika. 
 

- priprema i dostava dodatne dokumentacije za darovanje nekretnine u k.o. Kršan u 
vlasništvu Republike Hrvatske Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom 

u svrhu izgradnje proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa Centrom 
agropoduzetništva 
 

- redovito praćenje aktivnosti vezano uz hrvatsko gospodarstvo i EU fondove 
 

- sudjelovanje na konferencijama, seminarima i edukacijama vezanih za 
gospodarstvo i EU projekte 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN  

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. godine 
koji se odnose na pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Pročelnik JUO Glorija Fable 

 
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KRŠAN 

Nakon provedenih izbora i konstituiranja vijeća Bošnjačke nacionalne manjine 
Općine Kršan Ministarstvo uprave 12.4.2016. godine odobrava upis Vijeća 
Bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan  sa sjedištem u Potpićnu, Industrijska 
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ulica 5. u Registar vijeće, koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 
Tijekom 6 mjeseci održane su 4. sjednice vijeća Bošnjačke nacionalne manjine 
Općine Kršan. 
Sastavljeno Godišnje izvješće o provedbi Ustavnog zakonu o pravima nacionalnih 
manjina i utrošku sredstava. 

 
RADNI ODNOSI 

 
Nakon provedenog postupka javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kršan, u Odsjek za gospodarstvo i EU projekte, na radno 
mjesto  voditelj Odsjeka - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u veljači /2016. 
god. primljena je u službu voditeljica Odsjeka te donijeto rješenje o prijamu i 

rješenje o rasporedu.  
 

Nakon provedenog postupka javnog oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Kršan u Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, na 
radno mjesto  Viši referent za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove u - 1 

izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno 
povećao u veljači /2016. god. primljen je u službu Viši referent na određeno 

vrijeme od 6. mjeseci, te donijeto rješenje o prijemu i rasporedu. 
 
Temeljem zahtjeva službenika proveden sporazumni prestanak radnog odnosa s 

danom 30. travnja 2016. godine zbog odlaska u mirovinu komunalnog redara. 
 

Tijekom travnja i lipnja 2016. godine  uspješno su završile 3 osobe (1 osobe VSS, 2 
osoba VŠS) stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan te položile Državno stručni ispit pri 

Državnoj ispitnoj komisijom ustrojenoj pri Ministarstvu uprave u Zagrebu  
 

Nakon provedenog postupak javnog poziva za dostavu prijava na stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnos u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Kršan  po odobrenju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje tijekom 

travnja/2016. g primljene su na rad u  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan 3 
osobe: u Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove – 1 osobe 

(VŠS) i 1 osoba (SSS) te u Odsjek za financije i računovodstvo 1 osoba (VSS).  
 
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.  
 
Općina Kršan uključila se u program „Javni rad-pomoć u zajednici“ koji se provodi u 

sklopu Programa javnog rada za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici sufinanciranog 
sredstvima Europskog socijalnog fonda. U okviru Programa zaposlena je jedna žena 

koja zadovoljava uvjete Programa i pruža pomoć 10-tak obitelji. Njezin posao je 
pružanje pomoći starijim osobama u domaćinstvu, a što uključuje aktivnosti kod 

dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka i organiziranje prehrane, održavanje 
čistoće stambenog prostora, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje psihosocijalne 
podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, posredovanje u ostvarivanju prava. 

Program će trajati od 1. travnja do 30. rujna 2016. godine uz mogućnost 
produženja 3 mjeseca.  

 
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 2016. godinu, 
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- Planu prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 
Općini Kršan za 2016. godinu, 
- Plan godišnjih odmora za 2016. godinu.  

- Plan osposobljavanja službenika. 
 

Omogućeno obavljanje stručne prakse za 3  učenika i studenta u JUO Općine Kršan.  
 
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. 
Prema zakonskim obvezama radi provođenja zaštite izvršeni su radovi na 

vatrodojavnom sustavu. 
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od 

interesa za RH u svibnju 2016.g.održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja. 
 
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 34  rješenja u upravnom 

postupku.  
 

NEKRETNINE  
 
Nakon provedenog postupka javnog natječaja tijekom 12/2015.g. donijeto 11 

Odluka o prodaji nekretnina i zaključeno 9 ugovora o prodaji nekretnina. 
 

Na temelju prijedloga Općinskog načelnika i Komisije za provođenje natječaj za 
prodaju nekretnina Općinsko vijeće donijelo je Odluku o provođenju natječaja  za 
prodaju nekretnina za 4 – zemljišnih i zgradnih čestica  ( u cjelini ili u suvlasništvu 

Općine Kršan) u k.o. Plomin, Kršan, Šušnjevica i Kožljak, te natječaj proveden. 
Ukupna procijenjena vrijednost nekretnina obuhvaćenih natječajem iznosi 

73.584,66 kn. 
 
Prema zahtjevima stranaka radi u tijeku priprema dokumentacije za provođenje 

natječaja za prodaju nekretnina, procijenjena vrijednost  nekretnina od sudskog 
vještaka građ. struke 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.  
 

Po pokrenutom postupku za mirno rješavanje spora i izdavanje tabularne isprave 
Županijskom odnosno Općinskom državom odvjetništvu Pula za k.č.89/ZGR u k.o. 

Kožljak (bivša škola Kožljak) u vlasništvo Općine Kršan, upisano vlasništvo RH. 
Podnijeta žalba Općinskom sudu Puli  i zahtjev DUUDI-u za upis vlasništva  Općine 
Kršan.  

 
U svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za stambeno-poslovnu zgradu u 

Potpićnu, Željeznički prilaz 1, u suradnji s upraviteljem zgrade Labin stan d.o.o. 
Labin proveden postupak upisa prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine 
te upis prava vlasništva posebnog dijela nekretnine koji nije bio upisan u knjigu 

položenih ugovora pri Općinskom suda u Puli – Pola. 
 

U svrhu uknjižbe 2 nerazvrstane ceste u naselju Veljaki prema Registru 
nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan, a radi provođenja postupka 
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legalizacije na javnom dobru provode  se 2 postupka upisa nerazvrstane ceste 
prema Zakonu o cestama i ukidanje svojstva javnog dobra. 
 

U tijeku 18 sudskih sporova radi utvrđenja prava vlasništva, posjeda, razvrgnuća 
suvlasničke zajednice, diobe nekretnina, naknade štete i radi isplate.  

 
STANOVI 
 

Proveden postupak zaključenja Sporazuma i Ugovora o kupoprodaji stana zbog 
ovrhe Ministarstva financija i dugovanja s osnova kupnje stana, te stan upisan u 

vlasništvo Općine Kršan. 
 
Izvršena primopredaja stana u  suvlasništvo Općine Kršan, koji zbog dotrajalosti i 

neriješenih imovinskih odnosa nije moguće koristit. 
   

Održana Komisija za stanove na kojoj se razmatrala stambena problematika 
korisnika stanova u vlasništvu Općine Kršan, te pozvane osobe na ažuriranje 
podataka i zaključivanje ugovora. 

 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

  
Na  temelju Zakona o pravo na pristup informacijama Općina Kršan donijela je  Plan 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini koji sadrži opće akte 
odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese 
građana i pravnih osoba na području Općine Kršan, te sastavljano i objavljeno 

godišnje Izvješće o  provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. 
godinu. 

 
Upućeni dopisi i zatraženo rješavanje problema prijema TV signala u naseljima 
Plomin, Kožljak, Jesenovik od OIV – odašiljači i veze d.o.o. Zagreb, nakladnika i 

Istarske županije.  
 

OVRHE 
 
Upućene opomene svim dužnicima da u roku 8 dana podmire svoja dugovanja 

prema Općini Kršan po osnovi komunalne naknade, zakupnina, korištenja javne 
površine, najamnine,  obročne prodaje stanova. U tijeku je postupak prisilne 

naplate putem javnog bilježnika.  
 

STATISTIKA - PISARNICA 

U izvještajnom razdoblju u djelovodniku (digitalnoj arhivi) Općine Kršan upisano je 
ukupno 6287 akata u 2048 predmeta, od čega 2940 upravnih (1306 predmet), te 

3347 neupravnih akata (742 predmeta). 
 
 

Kršan, rujan 2016.  
 

 
 
          Valdi Runko 

  
              Načelnik općine Kršan 


