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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 
 
KLASA: 021-05/17-01/12 
URBROJ: 2144/04-05-17-21 
Kršan, 19. prosinac 2017. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 19. prosinca 2017. 
godine, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
 
Sjednici su nazočni:  
- članica/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Zdravko Vidak - predsjednik, Roko Terković i  Ivan Vozila 
– zamjenici predsjednika, te članovi: Boris Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić, Jurica Poropat, Tina 
Peteani, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar (nedostaje: Esad Huskić),  
- Valdi Runko – načelnik i Roman Carić – zamjenik načelnika Općine Kršan,  
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Silvana Smilović – voditelj Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, građevinarstvo i komunalne 
poslove, Patricia Zanketić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i Orijana Načinović – administrativna 
tajnica, voditelj zapisnika,  
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Robi Selan (Labinština info), Katarina Šoštarić 
Perković (5 portal) i Tanja Škopac (La voce del popolo),   
- ostali: Robert Baćac, samostalni konzultant iz Pule i Boris Rogić - član Skupštine Istarske županije.  
 
Napomena: 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, te akte sa današnje 
sjednice.  
 
Započeto u 17

10
 sati. 

 
 
 Prije početka sjednice vijećnici/ma su podijeljeni Zaključci slijedećih oznaka:  
- KLASA: 022-04/17-01/12, URBROJ: 2144/04-01/1-17-56 i 
- KLASA: 022-04/17-01/12, URBROJ: 2144/04-01-17-57, 
za točke 3. i 4. Dnevnog reda predloženog u Pozivu za današnju sjednicu.  
 
  Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak otvara 5. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Kršan, pozdravlja štovane vijećnice i vijećnike, načelnika, zamjenika načelnika, djelatnice općinskih 
službi, sredstva javnog informiranja, te svima želi ugodan rad. Moli za prozivku.   
 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke vijećnika od strane O. Načinović, predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 12 
vijećnika.  
 
 Predsjednik Z. Vidak predlaže nadopunu dnevnog reda predloženog u Pozivu za sjednicu, a 
odnosi se na prihvaćanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane 
05. prosinca 2017. godine, koji je vijećnici/ma upućen emailom. Primjedbi nema, pa predsjednik pita 
da li ima primjedbi na navedeni zapisnik. Obzirom primjedbi nema predsjednik konstatira da je 
zapisnik usvojen.  
Prelazi na obradu 1. točke dnevnog reda.  

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/
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Ad 1.) Razmatranje Strategije brendiranja destinacije (izlagatelj: Robert Baćac, samostalni 
konzultant iz Pule) 
Predsjednik pozdravlja izlagatelja gdina. Roberta Baćca, te R. Cariću odobrava uvodnu riječ.   
R. Carić navodi 1. i 2. točku dnevnog reda sjednice pri kojima će biti prezentirane Strategija 
brendiranja  destinacije i Strategija upravljanja kulturnom baštinom, ali da je Općinsko vijeće već 
donijelo temeljni strateški dokument Plan ukupnog razvoja (PUR), ujedno i temelj za bilo koju prijavu 
Općine Kršan za dodjelu sredstva iz EU fondova. Nadalje navodi da je temeljem PUR-a donijet 
Akcijski plan. Podsjeća da je u ožujku 2017. godine u Vladi RH potpisan ugovor pod nazivom „Čuvar 
istarskog razvoda“  te Općini Kršan dodijeljeno nešto manje od milijun kuna bespovratnih sredstava za 
obnovu i revitalizaciju Kaštela Kršan. Navodi da su predložene Strategije iz toč.1. i 2. dnevnog reda 
dio iste priče, upravo u cilju navedene revitalizacije. Navodi da su obje bile na Savjetovanju sa 
javnošću u periodu od mjesec dana. Budući se radi o EU projektu upoznaje prisutne o podjeli liste, da 
potpišu prisustvo, kao dokaz da je danas prezentacija održana. 
Lista za prikupljanje potpisa prisutnosti predana je nazočnima, a potom predana predsjedniku 
Općinskog vijeća.  
R. Baćac srdačno pozdravlja nazočne, navodi da je konačni prijedlog Strategije brendiranja destinacije  
Kršan ispred vijećnika, kao strateški dokument, ugovorna obveza koju je Općina Kršan potpisala sa 
SAFU-om, u cilju dodjele sredstva za II. fazu revitalizacije Kaštela Kršan. Isto se odnosi i na Strategiju 
upravljanja kulturnom baštinom. Navodi da se održala radionica prezentacije Strategija te provedeno 
savjetovanje sa javnošću, zainteresirani su mogli izvršiti uvid i dostaviti prijedloge. Upoznaje da se 
pojmom destinacija Kršan podrazumijeva područje sukladno postojećoj Općini kao jedinici lokalne 
samouprave, a ne samo mjesto Kršan. Stoga brendiranjem destinacije Kršan smatra se brendiranje i 
svih ostalih mjesta u općini kao što su: Kršan, Plomin, Plomin Luka, Kožljak, Šušnjevica, Čepić, 
Potpićan.  
Navodi da Općina Kršan ima sreću što je vrlo raznolika, pa predstavlja veliki izazov kod stvaranja 
brendiranja, da Strategija brendiranja treba poslužiti kao osnova za tržišnu komunikaciju, treba 
pojasniti i odrediti konkurentni identitet destinacije, kako bi postali prepoznatljivi i nezaboravni, te se 
treba razlikovati od drugih. Navodi da je danas turizam jedan od najbrže rastućih sektora na 
globalnom tržištu i ključ pokretač društvenog gospodarskog rasta, o čemu mogu pogledati statističke 
podatke u materijalima. Nadalje navodi da turistički trendi postavljen u 2017. g. kao novi trend su 
Milenijaci, a pored njih su aktivna i avanturistička putovanja, Gastro (gourmet) turizam, odgovorni 
turzam i trend Bleisure, te ih pobliže pojašnjava. Ističe važnost motivacije putovanja, tehnološke 
promjene značajne za industriju turizma i kompetetivno okruženje. Pobliže upoznaje sa ulogom i 
tipovima brendiranja. U predloženoj Strategiji predlaže definiranje brending ciljeva Kršana, te upoznaje 
sa njima. Prema sintagmi Kultura okupana bojama prirode Kršan koje se već koristi u svojoj promociji, 
jedan je od jako dobro definiranih pozicija Kršana, smatra je jako dobrom, obzirom se dobro 
apostrofira kultura i priroda. Nadalje upoznaje sa ključnim faktorima brendiranja destinacije, te 
izrađenom SWOT analizom destinacije Kršan. Ističe važnost održavanja Festivala samoniklog bilja, 
projekt Eko muzej „Vlaški puti“ koji je u fazi neobaviještenosti, te Krafifest.  Pohvaljuje logo koji već 
postoji, koristi ga TZ Općine Kršan u svom poslovanju, vrlo je prepoznatljiv, te komunicira osnovne 
vrijednosti destinacije kulturu i prirodu, a glede slogana navodi da ga treba izraditi i definirati. 
Zaključuje izlaganje upoznajući sa dionicima u procesu brendiranja Kršana.  
Cjelokupno izlaganje od strane izlagatelja R. Baćca popraćeno je projekcijom prezentacije-sažetka 
Strategije brendiranja destinacije Kršan na platnu.  
Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje izlagaču, te daje mogućnost postavljanja pitanja.  
Z. Vidak postavlja pitanje glede ključnih faktora brendiranja, da li se mogu nadopunjavati i dodavati, na 
koje R. Baćac upoznaje da Strategija nije konačna, da se svaki turistički proizvod, koji se bude 
oformio, može nadodati Strategiji brendiranja i može ući u proces brendiranja destinacije.  
Načelnik navodi da je korisno čuti takvu prezentaciju vrijednu pohvale, pohvaljuje je i zahvaljuje na 
izlaganju.  
R. Carić navodi da je izlagač R. Baćac jedan od deset top konzultanata u RH u ovom području, da se 
znalo koga angažirati.  
Nema pitanja ni prijavljenih za raspravu, predsjednik Z. Vidak daje prijedlog Strategije brendiranja 
destinacije Kršan na glasovanje.  
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Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“, ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeću  
 

ODLUKU 
 
I. 

Usvaja se Strategija brendiranja destinacije koja čini sastavni dio provedbe projekta -
  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre 
– „Čuvar Istarskog razvoda“ -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“). 
 

II. 
Strategija brendiranja destinacije čini sastavni dio ove Odluke i nalazi se u privitku. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 

U vijećnicu ulazi vijećnik Esad Huskić, u 17:35 h, pa predsjednik Z. Vidak moli da se to 
predbilježi. Nadalje sjednici prisustvuje svih 13 vijećnika.  

 
 
Ad 2.) Razmatranje Strategije upravljanja kulturnom baštinom (Izlagatelj: Robert Baćac, 
samostalni konzultant iz Pule) 
Predsjednik daje riječ izlagatelju gdinu. Robertu Baćcu. 
R. Baćac upoznaje da je donošenje navedene Strategije potrebno, te vezano za isti EU projekt 
revitalizacije Kaštela Kršan, temeljem ugovorne obveze sa Fondom, iz kojeg su se sredstva povukla.  
Naglašava da ova Strategija obuhvaća samo kulturnu baštinu koja su upisana u Registar kulturnih 
dobara pri Ministarstvu kulture, a nije mogla obuhvatiti neke druge segmente kulturne baštine, koje 
nisu definirane kao kulturno dobro, što ne znači da kroz artikuliranje turističkih proizvoda neće 
obuhvatiti ostale oblike kulturne baštine. Upoznaje što obuhvaća kulturna baština, te podjelu na 
nematerijalnu i fizičku, opipljivu kulturnu baštinu kojom obiluje Općina Kršan, na jednom relativnom 
malom teritoriju. Navodi da popis sadržava kulturnu baštinu na području Općine Kršan, 20 registriranih 
nepokretnih i pokretnih dobara, podložan je promjenama, te je polazišna osnova za Strategiju. Kao 
interesantno i na koje Općina Kršan može graditi svoju prepoznatljivost, te jedino zaštićeno 
nematerijalno kulturno dobro je dvoglasje tijesnih intervala Istre i hrvatskog Primorja, upisano u 
UNESCO Registar nematerijalne baštine. Navodi da je „Kršonski pir“ također uključen iako je van 
kulturnoga dobra, ali se koristi u kulturnom dobru i usko je povezan sa nematerijalnim kulturnim 
dobrom. Pored navedenog još su značajni tradicionalna glazbala, tradicijska jela, vlaški jezik, te lokalni 
čakavski i cakavski dijalekti. Ukratko upoznaje sa SWOT analizom, a ista je sadržana u predloženoj 
Strategiji. Navodi da je Općina Kršan jedina u Istri koja trenutno ima dva projekta koja su financirana iz 
Fondova EU.  
Nadalje upoznaje sa vizijom Općine Kršan, sadržanom u Strategiji upravljanja kulturnom baštinom, da 
Općina Kršan efikasno upravlja i revalorizira raspoloživu kulturnu baštinu, što rezultira očuvanjem 
specifičnog kulturnog identiteta ovog hrvatskog kraja, dugoročno održivim razvojem kulturnog turizma, 
njegove sinergije s ostalim gospodarskim granama i povećanjem kvalitete života lokalnog 
stanovništva. Potom upoznaje sa tri strateška cilja definirana Strategijom, a to su: razvijati kulturni 
turizam, uspostaviti efikasne sustave zaštite kulturnih dobara i upravljanje posjetiteljima, razvijati 
svijest lokalnog stanovništva, gospodarstva i lokalne javne vlasti po važnosti očuvanja kulturne baštine 
i njene optimalne valorizacije, za koje navodi da su detaljno obrađeni kroz tekst predložene Strategije. 
Nabraja projekte koji su Strategijom dodatno valorizirani odnosno preuzeti iz Master plana turizma, a 
također sadržani u predloženoj Strategiji. Kao jako bitno za jačanje organizacijskih i administrativnih 
kapaciteta  u Općini je: da se ovom Strategijom osnuje i stavi u funkciju posebnu menadžment 
kompaniju, koja bi se bavila valorizacijom i upravljanjem kulturnih dobara, koja definitivno mora biti 
oformljena od strane Općine, u koje će biti uključeni svi dionici po pitanju kulturnog turizma. Pored 
izrečenog ističe važnost osiguranja financijskih sredstava za redoviti rad TZ Općine Kršan, koja će uz 
navedenu kompaniju biti tijelo promocije, osiguranje dodatnih sredstava za kontinuiranu edukaciju 
zaposlenika, te osigurati dodatna sredstava kroz podbrend Kršan kulturan. Glede sredstava Strategija 
ih predlaže od nacionalne razine, preko županijskih do lokalnih sredstava, ali najvećim dijelom je 
komponenta EU Fondova. Na kraju izlaganja naglašava da treba raditi na svijesti lokalnih dionika u 
važnosti očuvanja kulture, te unaprijeđivati rad organizacije civilnog društva u  kulturi, poticati lokalne 
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poduzetnike i obrtnike na implementaciju društveno odgovornog poslovanja, provoditi zajedničke 
aktivnost oko uređenja kulturnih dobara, organizirati edukacije, radionice, seminare, a vezano za 
održivo korištenje i upravljanje kulturnom baštinom. 
Predsjednik zahvaljuje na izlaganju, te otvara raspravu po točci.  
Z. Vidak postavlja pitanje što znači kratica IKA, na koje R. Baćac upoznaje da je to Istarska kulturna 
agencija.  
Silvano Uravić primjećuje da pola ljudi na području Općine Kršan govori rafioli a pola krafi, zavisno o 
području. Navodi da je poznato da su krafi kao takvi prepoznati, ali da je riječ rafioli izvorno istarska  
beseda. Mišljenja je da nepravedno zanemarujemo naše domaće besede.  
R. Baćac smatra da nema nikakve prepreke, da se radi o specifičnosti teritorija, te se mogu dodati i 
rafioli.   
Pitanja i prijavljenih za raspravu više nema, predsjednik zaključuje raspravu, te daje Strategiju u 
predloženom tekstu na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“, ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeću  
 

ODLUKU 
 
I. 

Usvaja se Strategija upravljanja kulturnom baštinom koja čini sastavni dio provedbe projekta -
  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre 
– „Čuvar Istarskog razvoda“ -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“). 
 

II. 
Strategija upravljanja kulturnom baštinom čini sastavni dio ove Odluke i nalazi se u privitku. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 

Predsjednik odobrava stanku, ista traje od 17:55 do 18:00 sati, tijekom koje gdin. R. 
Baćac pozdravlja nazočne, te napušta vijećnicu i općinsku zgradu.  

Prije nastavka sjednice vijećnicima je podijeljena preslika Zapisnika sa sastanka 
Odbora za financije i proračun Općine Kršan, održanog 18. 12. 2017. godine.  
 
 
Ad 3.) Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba Općine Kršan za 2018. godinu:  
Načelnik upoznaje sa prijedlogom Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, podsjećajući na 
višemjesečni remont TE Plomin 2 i havarije postrojenja u TE Plominu 1, koje je utjecalo na  izvršenje 
Proračuna za 2017. godinu, a koji je ostao uskraćen za 6 – 7 milijuna kuna. Navodi da se u 2017. 
godini uspjelo naplatiti naknadu iz ranijih godina, u korist prihoda Općine Kršan, a temeljem 
Sporazuma sa HEP-om s osnove komunalne naknade. Navedeni prihodi mogu se trošiti za određene 
troškove, što je regulirano Zakonom. Za ostale značajne prihodovne stavke prijedloga Proračuna za 
2018. g. navodi novi prihod s osnove Dječjeg vrtića Kockica, prihodi od prodaje kapitalne imovine, 
poreza na dohodak i imovine. Nadalje upoznaje sa strukturom planiranih rashoda, navodi da je fokus 
investicija završetak Priveza čamaca u Plomin Luci, opremanje i uređenje okoliša Doma u Kršanu, te 
nastavak investicije održavanja vodovodne mreže. Nabraja planirane rashode Proračuna za 2018. 
godinu, navodeći da će se maksimalno koristiti bespovratna sredstva EU fondova i drugih nacionalnih 
potpora. Predlaže da pojedinačna pitanja postave po svakoj podtočci odnosno Programima.              
Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje načelniku na uvodu, te najavljuje daljnji tijek rasprave po 
Programima.  
 
 3.1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2018. 
godinu 
Predsjednik Z. Vidak otvara raspravu. Obzirom nema prijavljenih, raspravu zaključuje, te prijedlog 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2018. godinu daje na 
usvajanje glasovanjem.  
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Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 

u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
 3.2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2018. godinu  
Predsjednik Z. Vidak otvara raspravu, te postavlja pitanje o rekonstrukciji vodovodne mreže Općine 
Kršan, na koje načelnik upoznaje o raspravi vođenoj na Skupštini Vodovoda Labin, koja se odnosi na 
područje Općine Kršan.   
R. Terkovića interesira da li se 500.00,00 kuna izdvajaju iz općinskog proračuna ili nekog drugog, a 
načelnik potvrđuje da se izdvajaju iz Proračuna Općine Kršan.   
Drugo pitanje R. Terković postavlja da li stavka sadržava i vodu za Stari grad Kršan, koje načelnik 
potvrđuje, navodeći da Općina ne financira sve projekte, već se financiraju iz sredstava Vodovoda 
Labin, Hrvatskih voda, te temeljem kandidiranih projekata iz Fondova EU.   
D. Ljubičić postavlja pitanje da li je vodovod Čepić – Kožljak uvršten u stavci, na koje načelnik navodi 
da je deklariran, da će svaku stavku obrazložiti pojedinačno za slijedeću sjednicu Vijeća, iz razloga 
izvršenja pripreme i određivanja prioriteta, ali da će od strane Hrvatskih voda u konačnici odrediti obim 
poslova, te da li će se raditi ukupna rekonstrukcija navedene trase.  
Navodeći stavku održavanja oborinskih voda ispod crkve, J. Poropat postavlja pitanje da li se odnosi 
na projekt kanalizacije u Čepiću ili o čemu se radi, na koje načelnik upoznaje da se stavkom rješava 
samo dio sustava kroz Čepić, a da je projekt kanalizacije, započet ranijih godina, stao na imovinsko 
pravnim odnosima u donjem toku naselja Purgarija. Upoznaje da je pred godinu dana stupio na snagu 
novi Zakon, temeljem kojeg sve aktivnosti pripreme, gradnje, natječaja i upravljanja ima Društvo 
Vodovod Labin, a Općina je značajan suport koji će dati potporu. Načelnik nabraja potrebne radnje za 
ishodovanje dokumentacije navedenog projekta, te ističe važnost započinjanja takvog projekta.  
E. Huskića interesira da li će biti dovoljno sredstava za dovršetak rješavanja stanja u Industrijskoj ulici 
u Potpićnu, obzirom se stalo na pola radova, te upoznaje o oštećenjima asfalta kojeg prave kamioni za 
odvoz otpada. 
Načelnik upoznaje o realizaciji I. faze radova upravo radi nedostatka sredstava, podsjeća na 
umanjene prihode od termoelektrana, da će nakon stabilizacije proračuna trebati odrediti prioritete 
intervencija na terenu, te se zasigurno radove neće prekinuti.  
Nema više prijavljenih za raspravu, predsjednik je zaključuje, te prijedlog po ovoj podtočci daje na 
usvajanje glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 

u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
 3.3. Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na 
području Općine Kršan za 2018. godinu 
Predsjednik Z. Vidak otvara raspravu.  
E. Huskić postavlja pitanje o dokumentaciji za Dječji vrtić, na koje načelnik upoznaje o fazi njezine 
izrade.  
Pitanja više nema, predsjednik zaključuje raspravu, te prijedlog po podtočci daje na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

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

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 
 

u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
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 3.4. Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2018. 
godinu 
Predsjednik otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa je zaključuje, te predloženo daje na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM  
PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA 2018. GODINU         

 
u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 

 3.5. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2018. godinu   
Tijekom otvorene rasprave prijavljenih nema, pa je predsjednik zaključuje. Predloženi prijedlog 
Programa po ovoj podtočci daje na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 
OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU         

 
u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
3.6. Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2018. godinu   

Tijekom otvorene rasprave prijavljenih nema, predsjednik zaključuje raspravu, te predloženi prijedlog 
Programa po ovoj podtočci daje na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 
OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU         

 
u predloženom tekstu, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 
 3.7. Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2018. godinu  
Po najavi podtočke predsjednik otvara raspravu.  
S. Uravić pita što se toliko promijenilo pod ovim Programom obzirom su sredstva povećana na 1.4 
milijuna kuna, na koje S.Smilović upoznaje da su sredstva povećana cca 10% po stavkama, da se 
temeljem trendova iz ovih godina išlo ka zadovoljavanjem potreba.  
Načelnik nabraja povećane potrebe, sa strane školstva, pomoći umirovljenicima za Uskrs i Božić, te 
druge potrebe, temeljem kojih se povećao ukupan iznos Programa socijalne skrbi.  
S. Smilović upoznaje da se ne radi o nekom povećanju već o zadovoljavanju očekivanih potreba.   
Prijavljenih više nema, predsjednik zaključuje raspravu, te predloženi Program daje na usvajanje.  
Na osnovu glasovanja sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 
OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 

 
u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 
 3.8. Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene 
zaštite Općine Kršan za 2018. godinu   
Nakon najave podtočke predsjednik otvara raspravu. Obzirom nema prijavljenih za raspravu, 
zaključuje je i daje prijedlog navedenog Programa po ovoj podtočci na glasovanje. 
Temeljem glasovanja sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 
I JAVNIH POTREBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU         

 
u predloženom tekstu, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
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 3.9. Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 
2018. godinu 
Predsjednik Općinskog vijeća po predloženom materijalu otvara raspravu, te postavlja pitanje po 
stavci Namirnice za Dječji vrtić, u predloženoj visini od 240.000,00 kuna, na što se odnosi.  
S. Smilović upoznaje da se stavka odnosi na namirnice za marende i prehranu u Dječjem vrtiću, da se 
radi o jednoj od značajnijih stavci Dječjeg vrtića, a obzirom je Dječji vrtić naš proračunski korisnik svi 
njihovi troškovi idu po vrstama troška.   
Š.Mujić postavlja pitanje glede stavke Naknade za prijevoz na posao i s posla, predloženoj u visini 
180.000,00 kn za 20-oro zaposlenih u vrtiću, na koje S.Smilović upoznaje da se radi o zakonskoj 
odredbi i propisima prema zaposlenicima, ovisno o vrsti korištenja prijevoza, da li imaju autobusnu 
kartu ili koriste vlastiti prijevoz, za koji naknada iznosi u visini prijevoza autobusom, ili približno tome 
što je regulirano Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o radu.  
Tijekom rasprave više nema pitanja, predsjednik je zaključuje, te predloženi Program daje na 
usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 
 

PROGRAM  ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 

 
u tekstu kako je predložen, a isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  

 
 

Ad 4.) Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i  
2020. godinu 
Načelnik ukratko obrazlaže prijedlog po ovoj točci, navodeći da se očekuje normalan rad i Plan 
proizvodnje termoelektrane, a ono što se bude dešavalo van predloženog biti će evidentirano kroz 
rebalans Proračuna, a isključivo je vezano za bespovratna sredstva koja se budu kandidirala i 
zatražila.  
Predsjednik zahvaljuje načelniku na izlaganju, otvara raspravu, ali prijavljenih nema, pa ponovno daje 
riječ načelniku.  
Načelnik upoznaje sa Amandmanom dostavljenim od vijećnika Š. Mujića, navodi da ga prihvaća, ali ne 
i prijedlog sa koje stavke da se isti iznos smanji. Predlaže da se iz stavke Dotacija u kulturi umanji 
iznos od 5.000,00 kn. Prijedlog/primjedba na nacrt Proračuna Općine Kršan za 2018.g. i projekcije za 
2019.i 2020. g. dostavljen od vijećnika Š. Mujića i Zaključak načelnika na isti prijedlog podijeljeni su 
vijećnicima na početku sjednice, te čine sastavni dio materijala današnje sjednice.    
Nadalje načelnik upoznaje sa drugim Zaključkom, također podijeljenim na početku sjednice, koji čini 
sastavni dio materijala, navodeći da je prijedlog uvjetovan nemogućnošću početka realizacije sanacije 
odrona u Plominu ove godine, te se prebacuje u Proračun za 2018.g.  
S.Uravić ukazuje na omašku u proceduri, mišljenja je da se rasprava po Amandmanima trebala 
provesti prije prihvaćanja Programa, a ne pri prihvaćanju Proračuna, jer bi možda glasovanje bilo 
drugačije.  
Predsjednik Z. Vidak prihvaća izrečeno od S. Uravića, a primjedbi ostalih vijećnika nema, kao ni 
prijavljenih za daljnju raspravu. 
Stoga predsjednik raspravu zaključuje, te daje na usvajanje prijedlog Proračuna Općine Kršan za 
2018. godinu i Projekcija za 2019. i  2020. godinu sa uvrštenim Amandmanima od Š.Mujića i 
načelnika.  
Temeljem glasovanja sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 
 

PRORAČUN OPĆINE KRŠAN  
ZA 2018. GODINU 

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU  
 

u tekstu kako je predložen, sa uvrštenim izmjenama/dopunama odnosno Amandmanima, te 
isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
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Ad 5.) Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu 
Predsjednik najavljuje točku, te riječ obrazloženja daje S. Smilović. 
S. Smilović upoznaje da prijedlog sadržava propise po kojima se mora izvršavati Proračun, odnosno 
da je predložena Odluka pravni temelj za izvršavanje Proračuna.  
Predsjednik Općinskog vijeća daje mogućnost rasprave, ali obzirom nema prijavljenih, predloženu 
Odluku daje na usvajanje glasovanjem. 
Temeljem glasovanja sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 
 

O D L U K U   
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 

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

 
 
Ad 6.) Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije 
Općine Kršan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
Predsjednik najavljuje točku, te daje riječ S. Smilović.  
S. Smilović upoznaje da Plan sadržava programe koji se protežu kroz više godina, da se potkrala 
greška u tablici kod programa Gospodarska zona, te kod projekcije za 2018. g. naveden je iznos 
2.110.000,00 kn, a treba biti 100.000,00 kn, pa moli da se ispravka uvaži, da isto treba biti usklađeno 
sa stavkama u Proračunu.  
Tijekom otvorene rasprave nema prijavljenih, pa predsjednik daje predloženu Odluku korigiranu sa 
ispravkom na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 
 

O D L U K U   
O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 
OPĆINE KRŠAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

 
u tekstu kako je predložena sa unesenom korekcijom iznosa, te ista čini sastavni dio akata 

današnje sjednice. 
 

 
Ad 7.) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 
Predsjednik najavljuje točku te daje riječ obrazloženja G. Fable.  
G. Fable upoznaje da su u materijalima uz Poziv dostavljena 3 prijedloga konačne Odluke o prodaji 
nekretnine, te navodi  dosadašnje provedene radnje poduzete u svrhu prodaje. Nadalje upoznaje da 
se dvije nekretnine nalaze u naselju Vozilići, a jedna u Plominu, te upoznaje od koga su ponude 
pristigle. Upoznaje da će dva ponuđača kupljene nekretnine otplatiti jednokratno, a treći će iznos 
otplatiti obročno, u 6 rata. Završava da ukupna vrijednost navedenih nekretnina postignuta na 
natječaju iznosi 601.400,00 kuna.  
Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju, otvara raspravu ali nema prijavljenih, pa prijedloge daje na 
usvajanje glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“, što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje Brenčić Eđeu, Plomin 67, 52234 Plomin, OIB 19319962341, kao 
jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao k.č. br. 110/1 ZGR, upisana u z.k.ul. 13 
u k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalazi u naselju Plomin. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog 
ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Brenčić Eđeo, Plomin 67, 52234 Plomin dužan 
je platiti Općini Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (16.250,00 kn) 
umanjenu za jamčevinu od 1.620,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan 
iznos od 14.630,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s 
pozivom na broj: 7757 – OIB.   
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4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Brenčić Eđeu dužan je Općini Kršan 
platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 
nekretnine  i to  iznos u visini od 1.175,00 kn.  Ove troškove je imenovani  dužan uplatiti na žiro-račun 
Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
kupac Brenčić Eđeo može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo 
uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan.  
 
 
Nadalje Općinsko vijeće donosi slijedeću 

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje Faraguna Boneta Vanesi, Vozilići 19, 52234 Plomin, OIB 
52255062034, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao k.č. br. 1998/1, 
upisana u z.k.ul. 1820 k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalazi u naselju 
Vozilići. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog 
ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Faraguna Boneta Vanesa, Vozilići 19, 52234 
Plomin dužna je platiti Općini Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju 
(23.150,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 2.310,00 koju je kao ponuđač za istu uplatila, tj. dužna je 
uplatiti ukupan iznos od 20.840,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 
model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Faraguna Boneta Vanesa dužna je 
Općini Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu 
natječaja i procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 1.425,00 kn.  Ove troškove je imenovani  dužan 
uplatiti na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  
7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
kupac Faraguna Boneta Vanesa može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega 
stječe pravo uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan.             
 
 
Općinsko vijeće također donosi  
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

       
 1. Općina Kršan prodaje društvu LORI d.o.o Vozilići 76, 52234 Plomin, OIB 39313643857, 
kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao k.č. br. 2112/77, upisana u z.k.ul. 
3880 k.o. Kršan, suvlasništvo Općine Kršan u 4800/10000 dijela, etažno vlasništvo (E-1).,s kojim je 
povezano pravo vlasništva na poslovni prostor br. 1 u prizemlju zgrade, a koji se sastoji od ulaznog 
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hola, trgovine, predprostora, WC-a, skladišta i vanjskog stubišta ukupne površine 123, 27 m2, u 
elaboratu označenog šrafurom – kose crte plave boje, nekretnina se nalazi u naselju Vozilići. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 
preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog 
ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac društvo LORI d.o.o Vozilići 76, 52234 Plomin, 
dužno je platiti Općini Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju 
(562.000,00 kn), uz 4 % kamata  na obročnu otplatu kupoprodajne cijene. 
Kupac društvo LORI d.o.o Vozilići 76, 52234 Plomin, dužno je  u roku od 30 dana od dana prijema 
ove odluke uplatiti 30% ukupnog iznosa postignute kupoprodajne cijene umanjenu za jamčevinu od 
56.199,78 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 168.600,00 kn 
na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 
– OIB.  

4. Preostali iznos postignute kupoprodajne cijene kupac društvo LORI d.o.o Vozilići 76, 
52234 Plomin dužno je plati obročnom otplatom u 6 rata prema Otplatnom planu koji čini sastavni 
dio ove Odluke. 

5. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac društvo LORI d.o.o. dužno je Općini 
Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu natječaja i 
procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 1.425, 00 kn. Ove troškove je imenovano  dužno uplatiti na 
žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s pozivom na broj:  7706 – 
OIB.  

6 Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 5., 
kupac društvo LORI d.o.o. može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo 
uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

7. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 5. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 
jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 
ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

8. U slučaju neizvršavanja obveze obročne otplate kupoprodajne cijene iz toč.4. ove Odluke 
duže od 3 mjesečna obroka pristupit će se poništenju natječaja te zadržavanju uplaćene jamčevine i 
troškova postupka. 

9. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik se ovlašćuje da izmijeniti Otplatni plana kojim se 
smanjuje broj  obročnih otplata. 

10. Na temelju ove Odluke, nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i troškova natječaja, 
Općinski načelnik Općine Kršan sklopit će u ime Općine Kršan, kao prodavatelja, sa društvom LORI 
d.o.o Vozilići 76, 52234 Plomin ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kršan.  
             
 

Ad 8.) Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Kršan 
Predsjednik prelazi na ovu točku dnevnog reda, dajući riječ obrazloženja po točci gđi. S. Smilović. 
S. Smilović navodi da se radi samo o usklađenju sa  Zakonom, obzirom se u međuvremenu promijenio 
Zakon o lokalnim porezima odnosno o financiranju jedinica lokalne samouprave, a parametri obračuna 
nisu dirani ni mijenjani.  
Načelnik dodaje da se parametri nisu mijenjali,  već se radi samo o pravnom usklađenju sa novom 
zakonskom regulativom.   
 
 V. Stankić upoznaje da je primijetila štamparsku grešku u prijedlogu Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2018. godinu, da redni 
brojevi idu od 1 – 7 a nema broja 6, pa bi Odlaganje komunalnog otpada bilo pod rednim brojem 6., 
koje bi se ispravilo, ukoliko se vijećnici slažu.  
Primjedbi nema, pa će se izvršiti korekcija kako je predloženo.  
 
Prijavljenih za raspravu po točci 8. nema, pa predsjednik Z. Vidak zaključuje raspravu, te daje na 
usvajanje predloženu Odluku.  
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Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 13 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donosi    
 

O D L U K U 
O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE KRŠAN 

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

 
 
Ad 9.) Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, 
projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan za 2018.g. 
Predsjednik Z. Vidak čita dostavljeni Prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine 
Kršan za 2018.g., te isti čini sastavni dio materijala današnje sjednice.  
Potom predsjednik otvara raspravu po točci. Prijavljenih nema, predsjednik zaključuje raspravu, te 
dostavljeni Prijedlog daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 13 glasova „ZA“ , ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE  

PRIJAVLJENIH PROGRAMA, PRJEKATA, AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJA KOJE SE 
FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2018. GODINU 

 
I. 

 Osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacija koje se financiraju iz Proračuna općine Kršan za 2018. 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. 
 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. Ivan Vozila - predsjednik 

2. Dezi Paliska – član, 

3. Dušan Krušvar – član, 

4. Robi Bodrožić – član, 

5. Andrej Lipnik – član. 

 
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.  
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V. 

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

dana objave. 

 
 
Ad 10.) Razno 
Predsjednik daje mogućnost postavljanja pitanja.  
Prijavljenih nema. 
 
 Predsjednik Z. Vidak zaključuje sjednicu Općinskog vijeća, uz čestitke za predstojeće 
blagdane i Novu 2018. godinu, a načelnik zahvaljuje na suradnji, navodeći da, obzirom na 
dugogodišnje iskustvo i znanja, očekuje da će ih u 2018.g. nositi ne samo emocije prema rodnom 
kraju i zavičaju već i voditi racionalnost i promišljanje da svatko sa svoje pozicije čini javno, te na 
drugim mjestima potencira ono što je pozitivno i tome dade svoj doprinos. Koristi priliku da zahvali 
općinskoj upravi i zamjeniku načelnika, koji su dali truda i znanja, da se Proračun ostvari, da ima 
stotine stavaka koje su odrađivane. Poznajući postupak funkcioniranja lokalne i regionalne 
samouprave, te administrativni postupak za bilo koji odrađeni projekt, navodi da je rok i vrijeme 
trajanja pripreme, te rok izvršenja značajno dug. Za primjer navodi realizaciju projekta Parkiralište 
Plomin, za koji je priprema trajala 5 godina, a rok izvršenja 5 mjeseci. Mišljenja je da bi vrijeme 
pripreme trebalo biti deset puta kraće nego vrijeme izgradnje, te je uvjerenja da se kroz sustave 
sistema, saborske zastupnike i druge, barem malo uspije nešto pomaknuti u 2018. godini.   
 
 
Dovršeno u 18:55 sati.   
 
 
 
 
 
  Voditelj zapisnika:    
 
 
Orijana Načinović, v.r.                                                                   

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 

Zdravko Vidak, v.r.  
 
  
 


