
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan odrţane dana 14. veljače 2012. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
 
- Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, Općinski načelnik podnio je Općinskom vijeću   
izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje srpanj – prosinac  2011. 
godine. Vijećnici Općine Kršan  o izvješću ne glasaju. Na izvješće načelnika nije bilo  
primjedbi.  
 
- Odluka o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2012. godinu 
Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidţbe utvrĎena je obaveza 
predstavničkog tijela JLS da donose godišnju odluku o rasporeĎivanju sredstava  iz 
Proračuna JLS  kojom se utvrĎuje visina i način rasporeĎivanja sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću, te je u skladu s navedenim  
Zakonom Općinsko vijeće donijelo Odluka o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2012. 
godinu. 
 
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području Općine Kršan 
Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu drţave na području Općine Kršan  od 19. prosinca 2011. godine, objavljen je 
natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu drţave na području Općine Kršan 
za k.č. 1843/1 u k.o. Čepić, površine 15.3480 ha, koje je Programom gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu drţave na području Općine Kršan te Izmjena i 
dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u drţavnom vlasništvu na 
području Općine Kršan predviĎeno za prodaju. Početnu cijenu u natječaju utvrdilo je 
Povjerenstvo osnovano rješenjem Općinskog načelnika Općine Kršan u sastavu Aurelio 
Jadreško, dipl. agronom, Branimir Fable dipl. geodeta i Roman Carić, dipl. pravnik, sve 
temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji 
zakup i koncesiju za ribnjake,u iznosu od 395.057,52 kn. Postupak javnog natječaja provelo 
je radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan – Komisija za poljoprivredu u sastavu. Natječaj 
je objavljen na WEB stranici / oglasnoj ploči Općine Kršan, u dnevnom tisku ''Glas Istre'' (u 
obliku obavijesti) i u ''Sluţbenom glasilu Općine Kršan''. Rok za prijavu na natječaj bio je 15 
dana od dana objave tj. zaključno s danom 09. siječnja 2012. godine. U dozvoljenom roku na 
natječaj je pristigla 1 (jedna) prijava tj. ponuda u zatvorenoj koverti i to ponuda društva BIO 
ADRIA d.o.o. Kršan, Čepić, Čepić Polje bb. Niti jedna prijava (ponuda) nije stigla izvan roka. 
Javno otvaranje ponude izvršeno je dana 17. siječnja 2011. Godine. Ponuda je ocijenjena 
kao potpuna i prihvatljiva, te iznosi 405.000,00 kn. Predmet se dostavlja na suglasnost 
Ministarstvu poljoprivrede, te će se po dobivanju suglasnosti Ministarstva,  zatraţiti 
suglasnost  nadleţnog Ţupanijsko drţavno odvjetništvo te zaključiti ugovor o kupoprodaji 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
- Odluka o imenovanju u radna tijela Općinskog vijeća Općine Kršan 
Općinsko vijeće je za predsjednika Komisije za stanove izabralo je Bruna Donadić, a 
zamjenika predsjednika Komisije izabran je Šemso Mujić, a vezano uz ostavku Klaudija 
Lazarić na mjesto predsjednika Komisije.  
Općinsko vijeće je za predsjednika Komisije za zaštitu okoliša izabralo Vladu Peršiš, a 
vezano uz ostavku Klaudija Lazarić na mjesto predsjednika Komisije. 
 



- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru  
Novim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine» br.125/11) 
utvrĎena je da obveza općinskog vijeća  JLS da općim aktom utvrde uvjete i postupak 
natječaja za  davanje  u zakup poslovnih prostora, te  donošenja  općih akata kojim će u 
skladu s odredbama ovog  Zakona pobliţe urediti kupoprodaju poslovnog prostoru vlasništvu 
JLS. S obzirom na naprijed navedene obaveze pristupilo se prvoj fazi usklaĎenja postojeće 
Odluke o poslovnom prostoru s odredbama novog Zakona, te su usklaĎene odredbe koje se 
odnose na: primjenu Odluke na prostore u društvenom vlasništvu kojim raspolaţe Općina 
Kršan, utvrĎivanja dodatnog uvjeta u natječaju – podmirenja obveza prema drţavnom 
proračunu, JLP(R)S, odredbe vezane uz pismenu formu i ovjeru kod javnog biljeţnika, 
odredbe vezane uz iznimke od provoĎenja javnog natječaja i odredba o ništetnosti ugovora. 
U nastavku, drugoj fazi usklaĎenja sa Zakonom, potrebno je donijeti opće akte kojim će se  
urediti kupoprodaja poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave prema 
utvrĎenom popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje kojeg donosi  općinsko 
vijeća prema prijedlogu općinskog načelnika, a  koji popis će se javno objaviti. 
 
- Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan  
Odlukom o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan utvrĎeni su  odnosno izmijenjeni koeficijenti za 
radna mjesta:   viši referent – poljoprivredni redar i referent urbanizam, graditeljstvo i 
komunalne poslove. 
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Kršan, 15. siječnja  2012.        
         

 
 

Općinski načelnik  
                                           Valdi Runko 
 
Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
           Glorija Fable  
 
 

 


