
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 26. rujna 2017. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti: 
1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine  
U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Kršan za 2017. godinu. Proračun Općine Kršan za 2017. godinu usvojen je 14. 

prosinca 2016. godine. Dana 28. ožujka 2017. godine Općinski načelnik je temeljem članka 

46. Zakona o proračunu donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 

Općine Kršan za 2017.g, čime je izvršena preraspodjela 210.000,00 kn radi Sanacija krova 

škole u Vozilićima. O izvršenoj preraspodjeli Općinski načelnik je izvijestio  Općinsko vijeće 

na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine. 

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u 

visini od 14.289.498,37 kn ili 29,61 % plana.  U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 

16.871.207,56 kn ili 34,96 % plana. Isto je rezultiralo ovogodišnjim manjkom u iznosu od 

2.581.709,19 kn, što zajedno sa manjkom iz prethodnih godina u ovom momentu iznosi 

5.651.105,09 kn.  

Općinski vijećnici primili su na znanje Izvješće Općinskog načelnika razdoblje od 01. 01. do 
30. 06. 2017. godine  
 
2. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u 
Općini Kršan 
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
naobrazbe u Općini Kršan, mjerila za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa 
Dječjeg vrtića kojemu je osnivač Općina Kršan.  
Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja, a koje se financiraju djelomično ili potpuno 
iz sredstava Proračuna Općine Kršan jesu: redoviti cjelodnevni program njege, odgoja, 
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi; 
redoviti poludnevni program; obvezni Program predškole za svu djecu u godini prije polaska 
u osnovnu školu i ostali kraći programi. Udio roditelja u strukturi prihoda ekonomske cijene 
Dječjeg vrtića za 10 satni program ne može iznositi više od 40 % . Udio roditelja u cijeni 
programa smanjuje se: samohranom roditelju – koji ostvaruje pravo na dječji doplatak za 
20%, a svi roditelji s dvoje i više djece u vrtiću oslobađaju se plaćanja za drugo i svako 
slijedeće dijete. 
 
3. Rješenje o imenovanju ravnateljice  Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan 
Nakon provedenog javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića KOCKICA, 

Kršan, prema prijedlogu Upravnog vijeća, Općinsko vijeće Općine Kršan imenovalo je  Irenu 

Bašić,  za ravnateljicu Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan, na mandat od četiri (4) godine. 

 
4. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i proračun  
U Odbor za financije i proračun kao radno tijelo Općinskog vijeća  Općine Kršan, imenovani 
su: 

1. Dezi Paliska - za predsjednika, 
2. Tina Peteani - za člana, 
3. Slavko Rabar - za člana 
4. Kristina Karlović - za člana 
5. Silvano Uravić - za člana. 

Odbor za financije i proračun raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, zaključnog 
računa, o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, naplati potraživanja, 
pristojbama i drugim prihodima kao i o drugim pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko – 
pravnih odnosa iz nadležnosti Općinskog vijeća. 



5. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu i školstvo Općine Kršan 
U Odbor za kulturu Općine Kršan kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan imenovani 
su: 

1. Viviana Brkarić - za predsjednika, 
2. Mirela Vidak - za člana, 
3. Zoran Karlić - za člana 

Odbor ima zadaću da: 
 - svojim prijedlozima, za poduzimanje potrebnih aktivnosti na području kulture i školstva 
istupa prema Općini Kršan, 
- na terenu utvrdi stanje kulturne baštine Općine Kršan, te potrebe djece i predškolskih i 
školskih ustanova, te predloži Općinskom Vijeću i Općinskom načelniku mjere koje bi trebalo 
poduzeti na očuvanju i unapređenju kulturne baštine, te predškolskih i školskih programa i 
aktivnosti, konzultirajući pritom nadležne institucije i ustanove, 
- učestvuje u organizaciji kulturnih događaja i aktivnosti na području Općine Kršan, sudjeluje 
u realizaciji istih, te u tom cilju surađuje sa Turističkom zajednicom Općine Kršan, 
organizacijama, institucijama i drugim subjektima, 
- izvršava ostale poslove vezane za kulturu i školstvo, a temeljem prijedloga Općinskog 
Vijeća i Općinskog načelnika. 
 
6. Odluku o osnivanju i imenovanju Komisije za stanove i poslovne prostore 
U Komisiju za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora  i najam stanova u  
vlasništvu Općine Kršan kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan imenovani su:  

1. Slavko Rabar - za predsjednika, 
2. Šemso Mujić - za člana, 
3. Zdravko Vidak - za člana, 
4. Martina Honović - za člana, 
5. Boris Babić  - za člana. 

Nadležnost Komisije utvrđena je odredbama Odluke o poslovnom prostoru  i Pravilnika o 
davanju stanova u najam. Komisija obavlja ostale poslove  vezano uz poslovne poslove  i 
stanove za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 
 
7. Odluku o osnivanju i imenovanju Komisije za Statut, poslovnik i zakonodavstvo 
U Komisiju za Statut, poslovnik i zakonodavstvo kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine 
Kršan, imenovani su: 

1. Zdravko Vidak - za predsjednika, 
2. Roko Terković - za člana, 
3. Boris Babić - za člana. 

Komisija utvrđuje potrebu donošenja, izmjene i / ili dopune Statuta Općine Kršan, Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Kršan, općih akata čije je donošenje u nadležnosti Općinskog 
vijeća i te ostalih akata čije je donošenje u nadležnosti Općinskog načelnika Općine Kršan, te 
obavlja ostale poslove u granicama svoje nadležnosti utvrđene Poslovnikom Općinskog 
vijeća Općine Kršan.  
 
8. Zaključak o imenovanju predstavnika Općine Kršan za člana Nadzornog TD 
VODOVODA LABIN d.o.o Labin 
Općinsko vijeće Općine Kršan je predložilo da se na Skupštini VODOVODA LABIN d.o.o 
Labin, kao predstavnik Općine Kršan, za člana Nadzornog odbora komunalnog trgovačkog 
društva VODOVODA LABIN d.o.o. Labin izabere IVAN VOZILA iz Vozilići, umjesto 
dosadašnjeg člana Valtera Fornažar. 
 
9. Zaključak o imenovanju predstavnika Općine Kršan za člana Nadzornog TD 1. Maj 
d.o.o Labin 
Općinsko vijeće Općine Kršan je predložilo da se na Skupštini TD 1. Maj d.o.o Labin, kao 
predstavnik Općine Kršan, za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o 
Labin izabere VALTER FORNAŽAR iz Kršana, Kršan 44, umjesto dosadašnjeg člana Silvana 
Uravić. 



 
10. Općinski načelnik Općine Kršan izvijestio je članove Općinski vijeća da je za člana  
Skupštine VODOVODA LABIN d.o.o Labin imenovano osobno Općinskog načelnika Općine 
Kršan, a za člana Skupštine TD 1. Maj d.o.o Labin imenovao zamjenika Općinskog 
načelnika. 
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