
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 14. srpnja 2017. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti: 
1. Rješenje o mirovanju mandata vijećnici Sandi Daus, 
Općinsko vijeće Općine Kršan utvrdilo je da je s danom 13. srpnja 2017. godine, općinskoj 
vijećnici Sandi Daus, s Koalicijske liste IDS-SDP, temeljem podnijetog pismenog zahtjeva, 
započelo mirovanje mandata u Općinskom vijeću Općine Kršan. 
 
2. Rješenje o verifikaciji mandata Esadu Huskiću, 
Općinsko vijeće Općine Kršan verificiralo je mandat Esadu Huskiću, s Koalicijske liste IDS-
SDP, kao zamjena za vijećnicu Sandu Daus, kojoj mandat miruje temeljem podnesenog 
pismenog zahtjeva. 
 
3. Odluka o raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste 
grupe birača u Općinskom vijeću Općine Kršan, za razdoblje lipanj - prosinac 2017. 
godine,  
Temeljem odredaba Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ovom  
Odlukom se raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe 
birača u Općinskom vijeću Općine Kršan, za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine, 
odnosno od mjeseca u kojem je konstituiran novi saziv Općinskog vijeća do kraja 2017. 
godine. Ukupni iznos sredstava za rad vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Kršan za cijelu 2017. godinu iznosi 75.000,00 kn. Razmjerni dio, koji se odnosi na novi saziv 
Vijeća iznosi 50.000,00 kn. Sredstva se raspoređuju političkim strankama i vijećnicima 
izabranim s liste grupe birača, na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog 
vijećnika Općinskog vijeća, razmjerno broju vijećnika na dan konstituiranja Općinskog vijeća. 
Svakom izabranom vijećniku podzastupljenog spola, pripada i pravo na uvećanu naknadu u 
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. 
 
4. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan 
Općinsko vijeće Općine Kršan, kao osnivač Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan,  imenovalo je:   
Valdija Runko, Romana Carić i  Zdravka Vidak za članove  Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića 
KOCKICA, Kršan, Pristav 121.  
 
5. Zaključak  
Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Zaključak da se pristupa nabavci prijenosnih 
tableta novoizabranim vijećnicima, a da se iz razloga dotrajalosti informatičke opreme i 
učestalih kvarova, a uslijed prestanka mandata članovima Općinskog vijeća Općine Kršan i 
zamjeniku načelnika, neće se tražiti povrat prijenosnih tableta koji su korišteni u prethodnom 
mandatu.  
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