
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 16. rujna 2013. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
 
1. Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, Općinski načelnik podnio je Općinskom vijeću   
izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje siječanj - lipanj 2013. 
godine. Vijećnici ne glasaju o izvješću, već isto primaju na znanje.  
 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 
01.siječnja do 30. lipnja 2013. godine  
U razdoblju od 01.01. do 30.06.2012.g. Općina Kršan je ostvarila ukupan prihod u visini 
10.661.846,59 kn ili 33% plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 10.294.565,88 kn ili 
35% plana. Isto je  rezultiralo viškom prihoda nad rashodima i izdacima u visini 367.280,71 
kn, čime je postojeći manjak smanjen i trenutno iznosi 4.284.974,38 kn a planira se pokriti iz 
prihoda 2013. godine. 
 
3. Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju Općinsko vijeće imenovalo je Stožer zaštite i 
spašavanje Općine Kršan kao stručno, operativno i koordinirano tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanje kojima rukovodi i koordinira Općinski načelnik 
Općine Kršan. Za načelnika Stožera izabran je Vlado Peršić - zamjenik Općinskog načelnika. 
Boris Rogić, stručni suradnik SZiS VZIŽ – imenovan je za zamjenika Stožera a kao članovi 
Stožera imenovani su: Davor Tomičić (načelnik PP Labin), Darko Vitasović (zapovjednik JVP 
Labin), dr. Helena Vlačić (predstavnik Doma zdravlja Labin), Renato Kalac (predstavnik 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin), Glorija Fable (pročelnica  JUO Općine 
Kršan), Zdravko Vidak (predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan) i Zoran Brenković 
(zapovjednik DVD Kršan). 
 
 
4. Na sjednici Općinskog vijeća osnovana su i imenovana slijedeća radnih tijela Općinskog 
vijeća: 
- Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina,  
u sastavu: 
1. Zdravko Vidak -  predsjednik, 
2. Ranko Baćac – član, 
3. Sanja Frankola – član. 
 
1. Suzana Licul – zamjenica predsjednika, 
2. Darko Androić -  zamjenik člana, 
3. Valter Fornažar - zamjenik člana. 
 
- Komisija za stanove,  
u sastavu: 
1. Aldo Jurasić – predsjednik, 
2. Zdravko Vidak – član, 
3. Boris Babić – član. 
 
1. Darko Androić -  zamjenik predsjednika, 
2. Slavko Rabar-  zamjenik člana, 
3. Ranko Baćac -  zamjenik člana. 
 
 



 
- Komisija za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Kršan, u sastavu: 
1. Sanja Frankola – predsjednica, 
2. Vidak Mladen - član, 
3. Silvano Uravić – član. 
 
1. Slavko Rabar – zamjenik predsjednice, 
2. Ranko Baćac - zamjenik člana, 
3. Aldo Jurasić – zamjenik člana. 
 
- Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan, 
u sastavu: 
1. Roko Terković – predsjednik, 
2. Darko Androić – član, 
3. Roman Carić – član, 
4. Đulio Burul –član, 
5. Andrej Lipnik- član. 
 
- Odbor za financije i proračun, 
u sastavu: 
1. Dezi Paliska – predsjednica, 
2. Sanja Frankola – član, 
3. Suzana Licul – član. 
 
- Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo,  
u sastavu: 
1. Zdravko Vidak – predsjednik, 
2. Sanja Frankola – član, 
3. Boris Babić – član, 
4. Moreno Marušić – član, 
5. Runko Nensi - član. 
 
- Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za  razdoblje kolovoz prosinac 2013. 
godinu 
Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe utvrđena je obaveza 
predstavničkog tijela JLS da donose godišnju odluku o raspoređivanju sredstava  iz 
Proračuna JLS  kojom se utvrđuje visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću. U  Proračunu Općine Kršan 
za navedu namjenu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn, odnosno 
preostali iznos od 50.000,00 kn za  razdoblje kolovoz/ prosinac 2013. godine. 
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