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Z A P I S N I K 
 

sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 14. prosinca 2016. 
godine, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
  
 
Sjednici su nazočni:  
- 13 od 14 vijećnika: Boris Babić - predsjednik, Zdravko Vidak – potpredsjednik, Sanja Frankola 
Jedrejčić - potpredsjednica, te članovi: Silvano Uravić, Nensi Runko, Slavko Rabar, Zoran Karlić, 
Suzana Licul, Valter Fornažar, Aldo Jurasić, Darko Androić, Eđeo Brenčić i Esad Huskić,  (nedostaje 
član: Ranko Baćac),   
- Valdi Runko – načelnik i Vlado Peršić – zamjenik načelnika,  
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za 
urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Tamara Stojšić – viša referentica u Odsjeku za 
urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Patricia Zanketić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i 
EU projekte, Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove 
i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Ivana Ahmičević (5portal), Robi Selan (Labinština 
info).  
 
Temeljem čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski će se zapis 
pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik i materijal, te akte sa današnje 
sjednice.  
 
Započeto u 17

05
 sati. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća B. Babić otvara 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Kršan, pozdravlja poštovane vijećnice i vijećnike, načelnika i zamjenika načelnika, djelatnike Općine 
Kršan i predstavnike medija. Moli R. Carića za prozivku.  

 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Tijekom prozivke vijećnika od strane R. Carića, predsjednik upoznaje da je vijećnik Ranko Baćac 
opravdao nedolazak na početak sjednice, da će se kasnije uključiti u rad iste. Po prozivci članova 
Vijeća predsjednik konstatira da od 14 vijećnika sjednici prisustvuje 13, te mogu započeti sa radom.     
 

 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 22. studeni 2016. godine 
Predsjednik otvara raspravu po navedenom zapisniku. Prijavljenih nema, kao ni primjedbe na 
predloženi tekst istoga, te se isti u dostavljenom obliku usvaja. 
 
  
Ad 1.1.) Predsjednik navodi da je u dodatno dostavljenim materijalima za nadopunu dnevnog reda 
dostavljen i prijedlog Odluke o osnivanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, 
aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna općine Kršan za 2017. godinu, te poziva S. 
Smilović da upozna sa prijedlogom. Gđe. S.Smilović trenutno nema u vijećnici, sa navedenim 
prijedlogom upoznaje G. Fable.  
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U vijećnicu ulazi Silvana Smilović – voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo pri Općini 
Kršan, moli da se umnoženi materijal: prijedlog Odluke o osnivanju povjerenstva za ocjenjivanje 
prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna općine 
Kršan za 2017. godinu, za dodatnu točku dnevnog reda, podijeli. Umnoženi materijal O. Načinović 
uručuje vijećnicima, načelniku i zamjeniku načelnika, te isti čini sastavni dio dodatnog materijala uz 
Poziv sa dnevnim redom za današnju sjednicu.    

 
Temeljem predložene Odluke predsjednik otvara raspravu, ali obzirom tijekom iste nema prijedloga za 
izmjenu niti dopunu, isti prijedlog daje na usvajanje glasovanjem.     
  

U rad sjednice uključuje se vijećnik Ranko Baćac, u 19:07 sati, pa sada sjednici 
prisustvuje svih 14 vijećnika.  
 
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeću  
 

ODLUKU 
o osnivanju povjerenstva za ocjenjivanje 

prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz 
Proračuna općine Kršan za 2017. godinu 

 
I. 

 Osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacija koje se financiraju iz Proračuna općine Kršan za 2017. godinu (u daljem tekstu: 
povjerenstvo), kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

II. 
 Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke sastoji se od 4 člana i predsjednika, kojeg među sobom 
bira samo Povjerenstvo, na svojoj prvoj sjednici. 
 Predsjednik povjerenstva koordinira radom Povjerenstva i priprema zbirna izvješća zbrajanjem 
pojedinačnih ocjena svakog člana Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema završno izvješće o 
radu Povjerenstva. 
 

III. 
 U povjerenstvo se imenuju: 
1.Dezi Paliska (OIB 14212734801) 

2.Sanja Frankola Jedrejčić (OIB 23953784134) 

3.Suzana Licul (OIB 52363302643) 

4.Nensi Runko (OIB 71641540947) 

5.Esad Huskić (OIB 92551366043) 

 
IV. 

Zadaća svakog člana Povjerenstva je da: 

- se upozna s tekstom javnog natječaja.  

- potpiše izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

- razmotri i prema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu ocijeni prijave  udruga. 

- prijave procijeni objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja te svaku dodijeljenu ocjenu 

obrazloži.  

- istakne najveće prednosti i mane svake procijenjene prijave. 

- preporuči traženje dodatne dokumentacije ukoliko ocijeni da je potrebni. 

 
Zadaća Povjerenstva je da: 

- zajednički ocjene svaku prijavu. 

- u slučaju opravdane spriječenosti ocjenjivača imenuje zamjene.  

- na temelju dodijeljenih ocjena, Povjerenstvo izrađuje prijedlog (privremenu rang listu) i 

rezervnu listu za financiranje. 

- Povjerenstvo daje prijedlog Općinskom načelniku za odobravanje financijskih sredstava za 

programe ili projekte.  

 

V. 

 Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave. 
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Ad 2.) Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba Općine Kršan za 2017. godinu: 
 2.1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2017. 
godinu, 
 2.2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2017. godinu, 
 2.3. Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na 
području Općine Kršan za 2017. godinu, 
 2.4. Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2017. 
godinu, 
 2.5. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2017. godinu 
 2.6. Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2017. godinu 
 2.7. Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2017. godinu 
 2.8. Program mjere zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene  
zaštite Općine Kršan za 2017. godinu 
 2.9. Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 
2017. godinu 
Nakon najave točke dnevnog reda predsjednik B. Babić daje riječ načelniku.  
Načelnik obrazlaže podtočku 2.1., te najavljuje da će u konačnosti davanja obrazloženja po točci 2. 
upoznati sa amandmanima, dostavljenim na prijedloge pojedinih Programa kako su upućeni 
vijećnicima.  
Na poziv predsjednika B. Babića načelnik V. Runko redom obrazlaže sve podtočke sadržane u točci 2. 
Dnevnog reda, uz napomenu da na postavljena pitanja može dati dodatna pojašnjenja. Potom 
upoznaje sa Amandmanima:dostavljenim od: 
- Grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, 
- Kluba vijećnika IDS-a,  
- HDZ - vijećnici Općinskog vijeća, te  
- Općinskog načelnika.  
Tijekom davanja obrazloženja od strane načelnika na neprihvaćanje Amandmana 2. predloženog od 
Kluba vijećnika IDS-a, navodeći kako smatra da će za navedenu stavku dostatan biti iznos od 
100.000,00 kuna, B. Babić navodi da odustaje od predloženog. Svi ostali predloženi Amandmani 
dostavljeni od Grupe vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, Kluba vijećnika IDS-a i HDZ - vijećnici 
Općinskog vijeća prihvaćaju se, te postaju sastavni dio prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2017. 
godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu. Na kraju načelnik upoznaje i obrazlaže svoj prijedlog za 
izmjene / dopune Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2017. g, te moli za njegovo prihvaćanje.  
Predsjednik zahvaljuje načelniku, te otvara raspravu po točci 2., svim podtočkama, od 2.1 – 2.9. 
S.Uravić pohvaljuje prihvaćanje Amandmana od Grupe vijećnika u svezi sredstava planiranih za 
početak izgradnje Školske sportske dvorane u Potpićnu, ali navodi da ga osobno ne zadovoljava, iz 
razloga što je stanje u Potpićnu nepoznato glede vlasništva parcela, da li su parcele razdvojene, u 
kojoj je fazi projekat i ishodovanje Građevinske dozvole, navodi da ima puno nepoznanica. Navodi da 
su u fazi donošenja posljednjeg Proračuna u ovom sastavu, te je nepoznato koji će od sadašnjih  
vijećnika biti članovi u narednom mandatu. Realizaciju Školske sportske dvorane smatra prioritetom, 
mišljenja je da ovo Vijeće donese Odluku da je izgradnja Sportske dvorane u Potpićnu projekat nulte 
kategorije, o čemu se govori već 20 godina, a koja bi obvezala i iduće Vijeće na realizaciju. Samim 
stavljanjem stavke u Proračun smatra da ne znači da će do realizacije i doći.  
Načelnik navodi da ne polazi od izrečenog stanovišta, iz razloga što se na uvrštenim stavkama 
proračuna godinama svojski radilo, pa tako nema projekta kojeg se nije realiziralo ili je u finalnoj fazi 
realizacije ali onog projekta koji je uvršten u Proračun. Tako smatra biti će i s ovim predloženim, a 
trenutno je u fazi pred dobivanja Lokacijske dozvole. Načelnik upoznaje sa veličinom, kapacitetom, 
parcele određene za izgradnju Sportske dvorane u Potpićnu, vrijednošću izgradnje koja ovisi o 
ugrađenom materijalu, te kako je za 2017. i 2018. godinu uvrštena kao Strateška investicija, čime su  
osigurana sva sredstva za njezinu izgradnju.  
S.Uravić izražava skeptičnost, jer je mišljenja da se rješavanje ovog projekta vuče već 10-tak godina, 
izdvajanja sredstava u Proračunu svake godine su u visini 50-100 tisuća kuna, a sada je dobio 
informaciju da nisu niti riješeni imovinsko pravni odnosi. Obzirom se u 10 godina nije uspjelo riješiti 
pitanje katastarske čestice, smatra da ni sada se neće krenuti tako ekspeditivno u rješavanje, a 
poznavajući državnu administraciju. Navodi da ga je dosadašnje iskustvo navelo na takvo mišljenje, te 
je iz iskustva pesimističan.  
Načelnik navodi da je sada još više optimističan, a E.Huskić da radije prihvaća optimizam načelnika 
nego pesimizam gdina. Uravića, bez obzira što jedno i drugo ima težinu. E. Huskića raduje da 
navedeni projekt se uvrštava u Proračun, te je to po prvi puta do sada, isto smatra kao veliki napredak. 
Vjeruje da će se Proračun kao takav prihvatiti, čime postaje obveza prema načelniku i ostalima da se 
Dvorana prihvati, poznato je da su u svibnju izbori, ali vjeruje da to neće biti zloupotrebljeno. Smatra 
da uvrštenjem Dvorane u Proračun misija vijećnika je završena, a sada slijedi angažman načelnika, 
općinskih službi i Države, da odrade svoje.  
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Kao drugo E. Huskić moli načelnika, da u okviru svoje ovlasti, Bošnjačkoj nacionalnoj manjini odobri 
sredstva za izvršenje Programa, koji se odrađuje i van naše zemlje. Za usporedbu navodi visinu 
sredstava za Udrugu Spod Učke – 30.000,00 kn, naspram Vijeća bošnjačke nacionalne manjine – 
27.000,00 kn. Navodi da za predloženo nije podnosio Amandman.  
Načelnik navodi da izrečena usporedba nije utanačena, niti ima ikakvih dodirnih točaka, da je Udruga 
Spod Učke napravila koncept i Projekt koji je vjerodostojan i prijavljen unutar paketa prijava Parka 
prirode Učka za dobivanje financijskih sredstava. Mišljenja je da će navedena sredstva biti sigurno 
dobro implementirana u ukupnom projektu razvoja, ne samo Šušnjevice, nego i Općine Kršan. 
Načelnik izražava da nitko do sada nije bio uskraćen, neka kontaktira predsjednika Vijeća bošnjačke 
nacionalne manjine.  
S. Rabar izražava zadovoljstvo glede stavke nerazvrstanih cesta, za to planirana sredstva u visini 600 
tisuća kuna, te mu je drago da je to načelnik prihvatio. Kao drugo navodi da ne prihvaća 6,2 milijuna 
kuna za Školsku sportsku dvoranu u Potpićnu, jer su vjerojatno potpisnici Amandmana  znali koliko 
košta cjelokupan projekt. Mišljenja je da će Dvorana ići svojim putem, da je na to ponosan, te 
završetak iste očekuje u 2018 godini, a glede održavanja naknadno će se vidjeti troškovi.  
E.Huskić pojašnjava da se u Proračun predložio taj iznos obzirom na dizanje kredita, da toliko iznosi 
20% Proračuna, a načelnik navodi da se Lokalna zajednica može kreditno zadužiti maximalno 20% 
ostvarenja Proračuna protekle godine. Upoznaje o dosadašnjem iskustvu glede kreditiranja.  
Z.Karlić podsjeća na dobiveni email i probleme mještana Zagorja, Načinovića i dr, vezano uz vodovod, 
rasvjetu, kontejnere, itd. pa ga interesira odnos prema tim mještanima kroz novi Proračun.  
Načelnik upoznaje o napisanom i upućenom odgovoru, upoznaje da nije tražio javnu objavu putem 
glasila jer to oduzima vrijeme njemu i općinskoj upravi, da je isti objavljen na WEB stranici Općine 
Kršan, te će biti upućen vijećnicima emailom. Potom ga čita i detaljno obrazlaže.  
Z.Vidak postavlja pitanje glede zamjene PVC vodovodnih cijevi, čija je to dužnost, obzirom Vodovod 
šalje stranke na lokalnu zajednicu.  
V. Stankić upoznaje da se priključci za vodu na području čitave Općine Kršan izrađuju na principu 
upućivanja zahtjeva stanovnika prema Vodovodu, pa ukoliko se radi o normalnom običnom priključku 
oni ga riješe bez da ikoga o tome upoznaju, međutim ukoliko se radi o izgradnji čitavog jednog 
ogranka u dijelu naselja, bez obzira o kojem se radi, a na kojeg će se već sutra priključiti više  
korisnika onda zainteresirani korisnik dobije troškovnik izgradnje, kojim se obrate Općini Kršan, a ona 
taj dio financira. U protivnom, takvi ljudi bili bi u nepovoljnijem položaju, te onaj koji bi prvi napravio 
platio bi sve. Dodaje da se, tijekom svog radnog vijeka u Općini, ne sjeća da se nekom podnositelju 
takvog pisanog zahtjeva isto nije isfinanciralo, odnosno do sada se svakome pomoglo.  
S.F.Jedrejčić,povodom informacija dobivenih od žitelja Načinovića, navodi kako treba „nešto“ 
pripremiti na vodovodnom sustavu Plomin – Plominskom Zagorju, ogranak Načinovići – Jurasi da bi se 
obavio tehnički pregled za Uporabnu dozvolu, pa je interesira o čemu se radi.  
Načelnik upoznaje da se radi  o elektrosignalizaciji i regulaciji prekidne komore, da je taj dio priključen 
i obavljen, da se radi na probnom pogonu sustava, da sustav ispiranja traje 5 -.6 dana, potom dolazi 
tehnički pregled, odlukom Vijeća predaja sustava Vodovodu, koji će u magistralni cjevovod puniti vodu 
do hidranta. Od hidranta treba napraviti priključke do 5 korisnika, koje lokalna zajednica financira.  
V. Fornažar kao član Nadzornog odbora u Vodovodu Labin navodi da se korektno ponaša prema svim 
lokalnim zajednicama labinštine, da je naša Općina dosta korektno i ravnomjerno obuhvaćena 
naspram ostalih lokalnih zajednica. Mišljenja je da od strane Vodovoda Labin nije zapostavljena niti 
jedna lokalna zajednica labinštine, što se daje isčitati iz njihovog Proračuna, da nemaju novih 
zapošljavanja niti povećanja plaća, u investicije idu koliko im je to moguće, a sve ostalo dogovor je 
načelnika i Uprave Vodovoda.   
S.F.Jedrejčić upoznaje o trošku mještana u visini 32.000,00 kuna nastalom prilikom puknuća 
vodovodne cijevi. Prvo puknuće cijevi se našlo i otklonilo, a spomenuti trošak odnosi se na drugo 
puknuće, za koje nisu mogli ustanoviti gdje je nastalo. Postavlja pitanje tko će platiti račun Vodovodu, 
da isti vjerojatno raste, obzirom se ne može naći gdje je nastao, da se postavlja pitanje tko je dozvolio 
ilegalno spajanje na mrežu, navodno se radilo o dogovoru između Općine i Vodovoda. 
Načelnik navodi da prvi puta čuje za taj eksces, vjerojatno to ne znaju oni iz općinske uprave i 
Vodovoda. 
Predsjednik upućuje da takva pitanja mogu postaviti pod točkom Razno, obzirom je tema točke 
Proračun.  
S.Rabar, kao član Skupštine Vodovoda, navodi da su pred par dana sastali se, da je mišljenja da su 
korektni prema našoj Općini, jedino se pojedini ljudi ne mogu sastati, pa dolazi do nesuglasica. 
Upoznaje o 2,5 milijuna kuna investicija za područje Općine Kršan u pogledu vodovoda i odvodnje, a 
prioritet je vodovod za Stari grad Kršan, koji je tek sada u projektiranju, a toliko se godina o tome 
govori. U pogledu nekog događaja koji nastane, upoznaje da ga Vodovod uključi u stavku gubitka, da 
trošak može nastati iz inih razloga, te da je Vodovod opremljen aparatom za pronalazak cijevi koja 
pušta.  
S.F.Jedrejčić se ponovno obraća glede spomenutog računa, ali predsjednik B. Babić prekida diskusiju 
te upućuje da se ista može voditi pod točkom Razno.   
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N. Runko postavlja pitanje zašto se uređenje dječjeg vrtića u Lazarićima nije uvrstilo u prijedlog 
Proračuna, da po tome nije bilo amandmana, ali je osoba po drugi puta bila u Općini sa tim pitanjem, 
te podnijela molbu grupe građana kako bi se uredilo prvo dječje igralište u tom naselju. Drugim 
pitanjem traži obrazloženje načelnika zašto je stavka Asfaltiranje novih i popravak postojećih 
nerazvrstanih putova planirana sa 250 tisuća kuna, a prije dvije godine je bila na razini 650 tisuća 
kuna, zašto je sada puno manji iznos.  
 
 U vijećnicu ulazi Dezi Paliska, predstavnica medija Radio Labin, u 18

10
 sati.  

 
Načelnik odgovara da je pitanje Proračuna pitanje prihoda, da strana prihoda određuje i stranu 
rashoda, sa razloga ovog Proračuna koji ima za dovršetak 6 – 7 velikih projekata koji su pri kraju i 
treba ih završiti, da treba započeti sa novim projektima koji su ugovoreni i koji će se započeti krajem 
ovog mjeseca ili početkom 2017. godine. Stoga preostaje toliko sredstava, ili da se sredstva preuzme 
iz neke druge stavke onoliko koliko je realno. Upoznaje o veličini potreba za asfaltiranja nerazvrstanih 
cesta na području Općine, da se zasigurno ne gleda kroz prizmu ekonomske isplativosti već socijalne 
osjetljivosti i namirenju osnovnih potreba ljudi. Glede Dječjeg igrališta Lazarići navodi da se radi o 
previdu, te procjenjuje da bi u 2. ili 3. mj.trebalo imati Rebalans, pa će svakako o tome voditi računa. 
Mišljenja je da uz minimalno uređenje površine, te aktivnost na terenu mogu postaviti 5-6 igračaka, 
Smatra da kroz stavke Uređenje dječjih igrališta ili Hitne intervencije to mogu realizirati, ali u prvo 
tromjesečje ne mogu realizirati 100 stavki Proračuna, što smatra neodrživim i tehnički nespojivim. 
N. Runko postavlja potpitanje vezano za nerazvrstane ceste, odnosno Komisiju koja je imenovana za 
tu namjenu, da primjećuje da je sastavljena od članova iz 3/23 postojeća naselja sa područja Općine 
Kršan, da se radi o ljudima koji većinom žive uz glavnu cestu, a da problematika cesta obuhvaća jako 
osjetljivu kategoriju stanovništva, koji možda i nisu upoznati na koji način to pitanje postaviti, koji put 
ima prioritet, te po kojim se prioritetima isto rješava. Navodi da na postavljeno pitanje na jednoj od 
održanih sjednica Vijeća odgovor nisu dobili, pa je zanima da li će se nešto poduzimati da se obuhvati 
sve građane Općine, kako bi se ravnomjernije taj novac podijelio. Nadalje je zanima od 625 tisuća 
procijenjenih za 2016. g. koliko je u ovoj godini izvršeno.  
Načelnik daje informaciju da je za ovu godinu konzumirano kako je planirano, da radove izvršava 
tvrtka Guste zidine iz Grobnika, da za tehničku suradnju komunicira Patrika Kontuša, 
dipl.ing.građevine, zaposlenika lokalne zajednice, koji sa Komisijom obilazi teren, te će ubuduće 
dolaziti na sjednice Vijeća da obrazlaže nejasno. Plan i Program biti će prezentiran Općinskom vijeću, 
te će Vas upoznati sa željama žitelja, o čemu će te naknadno raspravljati i donijeti Odluku. Dodaje da 
mu prenosi misao Vijeća te zahtjeve ljudi i javnosti, ali Odluka je u konačnosti načelnikova tj. od 
Općinskog vijeća.  
S.Uravić pita da li ima netko informaciju od Županijske uprave za ceste, da li proračunom planiraju u 
idućoj godini neke rekonstrukcije na području Općine Kršan, a odnosi se na županijsku cestu od 
Potpićna prema Lazarići, Boljevići te Stare staze – Sv. Nedjelja, da li je koja dionica u planu za iduću 
godinu.  
Načelnik upoznaje da je za navedenu komunikaciju zadužen gdin. Boris Rogić, kojeg je obavijestio da 
danas bude ovdje prisutan, za eventualno pojašnjenje od županijske potpore, ali ga nema.  
S. Uravić se nadovezuje kako su svjedoci proteklih 10-tak dana kakva je situacija obzirom je 
zatvorena dionica ceste Kršan – do raskršća, to se uvjerio svatko tko je prolazio tom dionicom.  
Nadovezujući se na pitanje, Z. Vidak informira da je u planu samo „krpanje“ dionice Stare staze – 
Nedešćina.     

Tijekom otvorene rasprave po ovoj točci prijava više nema, pa predsjednik B.Babić pristupa  
pojedinačnom glasovanju po predloženim Programima sa prihvaćenim te uvrštenim 
Amandmanima.   
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 
 

u tekstu kako je predložen sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama, te isti čini sastavni dio akata 
današnje sjednice.  
 
 
Temeljem glasovanja sa 14 glasova  „ZA“, tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 
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u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i unesenim izmjenama, te isti čini sastavni dio 
akata današnje sjednice.  
 
 
Temeljem glasovanja sa 14 glasova  „ZA“, što je ujedno i jednoglasno, Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH, STAMBENIH I OSTALIH OBJEKATA  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 
 

u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama, te isti čini sastavni dio 
akata današnje sjednice.  
 
 
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA 2017. GODINU         

 
u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama, te isti čini sastavni dio 

akata današnje sjednice.  
 
 
Daljnjim glasovanjem sa 14 glasova „ZA“, ujedno i jednoglasno, Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  
OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 

 
u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama, te isti čini sastavni dio 

akata današnje sjednice.  
 
 
Potom glasovanjem sa 14 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno  Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU  
OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 

 
u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama, te isti čini sastavni dio 

akata današnje sjednice.  
 
 
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 14 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 
OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 

 
u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama,te isti čini sastavni dio akata 

današnje sjednice.  
 
 
Ponovno jednoglasnim glasovanjem sa 14 glasova  „ZA“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 
I JAVNIH POTREBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 

 
u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama,te isti čini sastavni dio akata 

današnje sjednice.  
 
 
Također temeljem jednoglasnog glasovanja sa 14 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 
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u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama,te isti čini sastavni dio akata 
današnje sjednice.  
 
 
Predsjednik zahvaljuje na glasovanju, odobrava pauzu, te ista traje od 18

20 
do 18

35 
sati.  

 
 

Ad 3.) Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2017. godinu i Projekcija za 
2018. i  2019. godinu 
Načelnik podnosi obrazloženje po ovoj točci, naglašavajući da će se Plan bazirati temeljem procjene 
izvršenja tekuće godine, da će konačna raspodjela biti izvršena nakon donošenja Proračuna za 2017. 
godinu. Ističe da je isplaćen kredit, podignut prije 10 godina, od Saveza vatrogasne zajednice IŽ, da 
su sredstva koja su bila namijenjena Područnoj vatrogasnoj zajednici odnosno indirektno Dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima korištena za vraćanje kredita, a radi se od oko 150.000,00 godišnje. Upoznaje 
o paketu mjera za nezaposlene žene, javni rad, skrb o starijim i nemoćnim osobama da se angažiralo 
jednu osobu, što je financirano iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a lokalna 
zajednica je plaćala putne troškove. Navodi da se to pokazalo kao značajna pomoć i nailazila je na 
značajno odobravanje ljudi kojima je takva pomoć bila potrebna.        
Potom predsjednik B. Babić otvara raspravu.  
S.Uravić ističe da je navedeni prijedlog strahovito ambiciozan, da posla neće nedostajati, bez obzira 
što će jedna od glavnih stavki punjenja proračuna nedostajati, a odnosi se na Naknadu za korištenje 
nefinancijske imovine, iz razloga remonta i ostalih zahvata koji će se događati na prostoru 
termoelektrana. Radi se o 2,4 milijuna kuna manjeg prihoda Proračuna, a cjelokupni prijedlog 
Proračuna je značajno porastao. Ukoliko se predloženo realizira, mišljenja je da bi bilo za svaku 
pohvalu.  
Načelnik dodaje da se prihvaćenim Rebalansom visina proračuna povećava za obvezu kredita, da se 
stavka knjiži kao stavka prihoda i rashoda, a radi se o potpori EU.  
P. Zanketić upoznaje da se će se vidjeti koje će Mjere biti raspisane, obzirom se na jednu 
podoperaciju možemo prijaviti samo jednim projektom, a radi se o projektima Ruralnog razvoja.     
E.Huskić postavlja pitanje glede stavke koja se odnosi na Dječji vrtić Pjerina Verbanac u visini 
1.500.000,00 kn, na koje načelnik upoznaje da još uvijek nismo registrirali vrtić u Kršanu, a kada 
nastane promjena i potreba izvršiti će se potrebna korekcija naslova i visine sredstava.  
N.Runko zanima o kojim se projektima govori kroz mjere ruralnog razvoja, načelnik pobliže 
pojašnjava, a P.Zanketić kroz konkretne primjere upoznaje o namjeri prijave pojedinih projekata na 
raspisane natječaje, ali samo jednog prijavljenog projekta do 2010.god na pojedini raspisani natječaj, 
sve u okviru Ruralnog razvoja. Glede drugih Mjera, iz programa kohezija, navodi da prema trenutnoj 
situaciji i dostupnoj dokumentaciji koja je u pripremi, moći ćemo uključiti se u Mjeru 622C, a vezano je 
uz projekt Šetnice. Nadalje upoznaje da se prate nacionalne i druge potpore, te ukoliko budemo u 
mogućnosti kandidirati će se projekti navedeni u prijedlogu Proračuna za 2017.godinu, koliko budu 
dozvoljavali uvjeti.  
N.Runko postavlja pitanje da li se nešto napravilo po pitanju Energetske obnove obrazovnih institucija, 
na koje P.Zanketić upoznaje da prijavu podnose osnivači, te će se Općina moći prijaviti samo za Dječji 
vrtić Potpićan, ako se u tom roku bude ishodovala sva potrebna dokumentacija. Za Dječji vrtić u 
Potpićnu prijavitelj je trenutno Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin.  
Ukoliko u 1.-2. mjesecu bude usvajanje Rebalansa S.Uravić iznosi sugestiju da načelnik razmišlja u 
pravcu pronatalitetne politike, da se poveća iznos stavke koja se odnosi na naknade koju ostvaruju 
roditelji rođenjem djeteta, obzirom nije isto za obitelji koja dobije 1., 2., 3. ili četvrto dijete. Nadalje 
upućuje da se razmišlja u pravcu povećanja stipendije, obzirom na povećanje iznosa Proračuna, da i 
mlađe dobne kategorije osjete težinu proračuna.  
Načelnik navodi da bi se povećanje Proračuna rebalansom odnosilo na kreditno zaduženje i potpore 
EU fondova, te nema veze sa osnovom stvaranja prihoda i rashoda. Mišljenja je da su rijetke 
zajednice koje stipendiraju sve studente, a glede djece mišljenja je da kroz donošenje Pravilnika te  
funkcioniranje vrtića Općine, roditeljima participiramo u troškovima za 1. dijete, a za 2. ga oslobađamo 
učešća. Smatra da se tako radi o kvalitetnijoj potpori u odnosu na jednokratnu, o čemu će se zaključiti 
naknadno.  
N.Runko predlaže da se uvedu nagradne stipendije, za one koji postižu zaista izvrsne rezultate, ne 
odnosi se na sve nego na pojedince, kojim ih se stimulira da postižu još bolje rezultate, te ih se „veže“ 
za Općinu.   
S.Rabar navodi da se predloženo odnosi na davanje 11. i 12. stipendije, znači na čitavu godinu.             
Prijavljenih za raspravu više nema, pa predsjednik B.Babić daje prijedlog na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

PRORAČUN OPĆINE KRŠAN  
ZA 2017. GODINU 

 I PROJEKCIJE ZA 2018. I  2019. GODINU 
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u tekstu kako je predložen, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama, te isti čini sastavni dio 

akata današnje sjednice.  

 
 
Ad 4.) Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2017. 
godinu 
B. Babić daje riječ obrazloženja načelniku, koji ukratko upoznaje sa prijedlogom Odluke.  
Potom predsjednik otvara raspravu. Prijavljenih nema, pa B.Babić daje predloženo na  
glasovanje.   
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 

O D L U K U 
 O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2017. GODINU 

 
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 

Ad 5.) Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije 
Općine Kršan za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
Predsjednik daje načelniku riječ obrazloženja.  
Obrazloženje prijedloga po ovoj točci također podnosi načelnik.  
Potom predsjednik otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa B.Babić daje prijedlog na usvajanje 
glasovanjem.    
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U  
o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije 

 Općine Kršan za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
 

u tekstu kako je predložena, sa prihvaćenim i uvrštenim izmjenama odnosno Amandmanima, 
te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 6.) Razmatranje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kršan 
za razdoblje 2017. – 2021. 
Za podnošenje obrazloženja po ovoj točci načelnik poziva G. Fable i P. Zanketić.  
G.Fable podsjeća da se na prošloj sjednici donijelo Odluku o osnivanju Registra imovine, kojem slijedi 
donošenje Strategije. Upoznaje koja se pri tome koriste pravila, sa ciljem donošenja, da se radi o 
iskoraku u smislu transparentnosti javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje 
općinskom imovinom. Upoznaje da tijekom slijedećih godina struktura Strategije će se usavršavati 
posebno u vidu modela planiranja, koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata 
ostvarivanja provedbe istih, a nedostaci će se pokušati maksimalno ukloniti.  
P.Zanketić upoznaje sa 4 točke koje sadržava prijedlog Strategije, naglasak daje na smjernice za 
raspolaganje i upravljanje nekretninama, te navodi da će Strategija u dogledno vrijeme biti podložna 
izmjenama i dopunama, a sve temeljem analiza provedenih na terenu, te mjerama koje treba poduzeti. 
Vezano za Plan aktivnosti kojim se namjerava uspostaviti učinkovito raspolaganje imovinom za 
vrijeme trajanja ove Strategije navodi da se sastoji od 17 točaka, te ih nabraja.  
Predsjednik zahvaljuje na izlaganju, te otvara raspravu.  
Z. Vidak pita koliki je postotak odnosno stanje riješenih nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, na koje 
G.Fable upoznaje o problemu uknjižbe, da stanovi jesu u vlasništvu Općine, ali zgrade nisu ucrtane pa 
se ne možemo uknjižiti. Pojašnjava da su isti vlasništvo Općine, ali su upisani u knjizi položenih 
ugovora, a zakonska je obveza spajanja Knjige položenih ugovora sa Glavnom knjigom, da bismo 
konačno mogli dobiti vlasništvo.  
Drugo pitanje Z. Vidak postavlja koliko vremenski treba za rješavanje navedenih 17. točaka, na koje 
G. Fable upoznaje da se Strategija odnosi na period od četiri godine, da se godišnje donosi Plan rada. 
Nakon uspostave Registra poduzeti će se primjerene radnje u roku godine dana, te upoznaje da se 
radi o zakonskoj obvezi, te obvezi koju nalaže Revizija.              
Nema više prijavljenih tijekom rasprave, te predsjednik stavlja predloženu Strategiju na usvajanje.  

Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 

S T R A T E G I J U   
upravljanja i raspolaganja imovinom 

u vlasništvu Općine Kršan  
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za razdoblje od 2017. do 2021. 

 
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 
Ad 7.) Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeno 
glasilo Općine Kršan“ br. 4/10, 02/12) 
Obrazloženje po ovoj točci podnosi R. Carić, ukratko upoznajući o nalogu Državnog ureda za reviziju i 
obvezi Općine za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora, ugradnji 
par elemenata u postojećoj Odluci, prvenstveno koji se odnose na Udruge. Navodi činjenicu tj. novinu 
da se za poslovne prostore koje koriste Udruge utvrde kriteriji i postupak dodjele prostora. Pojašnjava 
da bi neka Udruga dobila na korištenje poslovni prostor mora zadovoljavati određene kriterije, a 
Općina je dužna provesti javni natječaj u svrhu dodjele prostora. Nadalje navodi da će Udruge biti 
dužne plaćati određenu naknadu, za koje se predlaže najniža kategorija, te se obračunava ovisno o 
zoni gdje se prostor nalazi. Novina se odnosi i na uređenje kriterija kada je Općina zakupac prostora 
trećih osoba. Zaključuje da se radi o sitnim izmjenama, ali koje će u praksi zahtijevati puno posla.       
Potom predsjednik zahvaljuje na izlaganju, te otvara raspravu.  
N. Runko zanima da li ovim prijedlogom Udruga registrirana na području Općine Kršan ima nekakvu 
prednost pri prijavi na natječaj, koje R.Carić isto potvrđuje, te navodi intenciju da za sada nema 
poslovnog prostora na koji pretendira dvije ili više Udruga. Ukoliko se kroz provođenje natječaja jave 
dvije ili više Udruga za isti poslovni prostor dati su kriteriji temeljem kojih se vrši bodovanje. Obzirom 
se radi o javnom natječaju mišljenja je da se prednost za dobivanje poslovnog prostora nekoj Udruzi 
ne može davati, o čemu mogu zatražiti tumačenje Ministarstva.  
V. Fornažar predlaže da se u Odluci doda da Udruge koje već koriste prostor imaju prednost na 
natječaju za dobivanje poslovnog prostora, a R. Carić potvrđuje da je prednost data, da se radi o 
novoj Odluci koja treba saživjeti u praksi.  
S.Rabar je mišljenja da ukoliko nema odgovora, predloženu Odluku prihvate sa izrečenom 
nadopunom, na koje R. Carić predlaže da se ovakav prijedlog Odluke prihvati, ali da je svaka Odluka 
podložna naknadnim izmjenama i dopunama.   
Tijekom rasprave više nema prijavljenih, pa predsjednik daje prijedlog Odluke po ovoj točci na 
usvajanje glasovanjem. 

Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora 

(„Službeno glasilo Općine Kršan“ br.4/10, 02/12) 

 
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 
Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 07/09, 08/14) 
B.Babić riječ obrazloženja po ovoj točci daje G.Fable. 
G.Fable podnosi obrazloženje po predloženoj Odluci po ovoj točci, upoznajući sa primjedbama 
Državnog ureda za reviziju glede osnovne Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 
Kršan. Stoga se predlaže ova dopuna temeljne Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 
Općine Kršan.   
Potom predsjednik B.Babić otvara raspravu. Prijavljenih tijekom rasprave nema, te predsjednik daje 
Odluku, predloženu po ovoj točci, na usvajanje glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama 

 u vlasništvu Općine Kršan 

 
u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 

 
Ad 9.) Razno 
Načelnik zahvaljuje članovima Vijeća na potpori, sugestijama, na konceptu kojeg su mu omogućili da 
kroz prostorne i poslovne godine realiziraju, da su velike projekte zajednički donosili, te će kod 
funkcionalnosti tih projekata svaki vijećnik osjećati mali dio sreće da su učestvovali u tome. Posebno 
se zahvaljuje onima koji su, zajedno s njime, dnevno konzumirali sve stavke Proračuna, stotinu 
stranica obrađivali do u najmanjih detalja. Obzirom da prestaje poslovna godina, navodi da time ne 
prestaje rad, da 2017. god. čeka jednako žustra, da zaposlenici trebaju prionuti poslu za koje su 
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plaćeni, a političari su plaćeni za vođenje politike. Stoga zahvaljuje ekipi, od pročelnice do 
najmlađega, koji je jučer uposlen, da je siguran i uvjeren da daju sve od sebe, a sam on može dati još 
i više. Zahvaljuje predstavnicima medija na emitiranju, na svemu dobrome što su ispisali, a ono loše 
brzo zaboravlja. Upućuje čestitke za blagdane, te ugodan odmor.   
 
Z. Karlića zanima kada i u kojoj fazi se misli potencijalne korisnike uključiti u uređenje Doma kulture, 
da se ne desi nefunkcionalnost, neprimjerenost i sl.  
Načelnik upoznaje da se pred pet dana zgotovilo sa 3D vizurom uređenja Doma kulture, u dijelu gdje 
slijede sastanci, sjednice Vijeća i sve ostalo. Upoznaje da je za dorađivanje preostalo 5 -10 
elemenata, u digitalnom obliku, koje će se iskomunicirati sa članovima Općinskog vijeća, da treba 
sagledati da li je to model kako bi trebao funkcionirat, da preostaje prostor iznad pošte koji će biti dan 
na raspolaganje po namjeni, „Zlateli“ i ostalim zainteresiranim, uvijek ugovorom sa vama, što znači da 
ćete ga moći urediti na svoj način, a lokalna zajednica pri tome izvršiti financijsku obvezu. Upoznaje 
da još preostaje veliki podij, ali da ima dovoljno elemenata da mogu za 15-20 dana proslijediti 3D 
dimenzije da mogu sagledati unutarnji izgled, a da se može naručiti kod projektanta i vizualni pregled. 
Navodi da će proslijediti.  
Z.Karlić postavlja potpitanje da li je istina da će u Domu biti prostor za održavanje sjednica Vijeća, koje 
načelnik potvrđuje, da je jedna od opcija i namjera da se u središnjem prostoru održava Vijeće, da se 
od prvotnog koncepta i projekta od pred 10-15 godina nije odstupalo već je značajno promijenjen 
unutarnjim uređenjem, što će pregledom to i zaključiti. Upoznaje da je prostor veći, komotniji, digitalno 
opremljen, ima sve normative koje moderne vijećnice danas imaju.  
Z.Karlić dodaje „ali Dom kulture“, a načelnik da Vijeće nije svaki dan nego jednom mjesečno, da je 
mišljenja da zaslužuje da uredno vrši svoje dužnosti.  
 
S.Uravić podsjeća da je pred 10-tak mjeseci na sjednici Vijeća postavio pitanje groblja na području 
Općine Kršan, da li postoji mogućnost da se na svim grobljima realiziraju rampe za potrebe invalida. 
Zanima ga da li se u tom pravcu nešto razmišljalo ili neke korake poduzelo. Navodi da su ljudi u 
kolicima u nemogućnosti posjetiti svoje najmilije na groblju. Mišljenja je da rampe sa ogradom ne bi 
iziskivala znatna sredstva, te ne bi odudaralo od okoliša i narušilo ga.   
Načelnik navodi da predstoji zakonska obveza da to riješe, da će se realizirati u skraćenom vremenu, 
te zahvaljuje na podsjećanju.  
 
S.Rabar podsjeća na dogovor o prezentaciji Dječjeg vrtića, te ga zanima kada je u planu, prije samog 
odlaska u vrtić.   
Načelnik potvrđuje, te navodi da sve stručne osobe po dokumentaciji dođu upoznati, prije odlaska u 
vrtić.  
 
E.Huskić postavlja pitanje Kino dvorane, obzirom se govori da se dala u najam.  
Načelnik upoznaje da postoji zainteresirani njemački partner, koji je više puta dolazio u Kršan, te je 
zainteresiran za manju proizvodnu djelatnost. Upoznaje da se ponudilo dva slobodna prostora: 
Pristav, te Kino u Potpićnu, da je sa lokalnim poduzetnicima želio sagledati troškove privođenja 
objekta njegovoj svrsi i cilju. Namjera im je ulaganje u prostor, naravno uz oslobađanje dijela 
zakupnine, ako nam zakup udovolji uvjetima kod raspisivanja natječaja. Upoznaje da Komisija nije 
zasjedala, nemamo procjenu ulaganja, a raspisivanjem natječaja, te uvjeta natječaja, može se prijaviti 
bilo koja tvrtka.  
G.Fable dodaje da, obzirom na ulaganja, stav će zauzeti Općinsko vijeće.  
B.Babić postavlja pitanje kvadrature, na koje načelnik upoznaje da se radi o 250 m

2
.    

 
Pitanja tijekom rasprave više nema, predsjednik B.Babić navodi da ukoliko u ovoj godini više ne bude 
sjednica Vijeća svima želi dobro zdravlje i sreću, te po završetku sjednice poziva na domjenak i 
druženje u „Stare staze“. Zahvaljuje na učešću u održavanju sjednice, te zaključuje 8. redovnu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan. Poziva vijećnike i predstavnike medija na podjelu 
novogodišnjih poklona.     
 
Dovršeno u 19

25
 sati. 

 
 
  Voditelj zapisnika: 
 
 
Orijana Načinović,v.r. 

Predsjednik Općinskog vijeća  
 
 

Boris Babić,v.r. 
 
 
 
 


