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Z A P I S N I K 
 

sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 07. listopada 2021. 
godine, u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Lucian Mrzlić – predsjednik, Boris Rogić – 
potpredsjednik, te članovi: Jelena Bartolić Škropeta, Esad Huskić, Sean Šturbej, Ana Boneta, Valdi 
Runko, Ivan Vozila, Boris Babić, Mauricio Bajerić, Silvano Uravić i Darko Androić (opravdano odsutan:  
Šemso Mujić), 
- Roman Carić – načelnik Općine Kršan,  
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, i Orijana Načinović – administrativna 
tajnica, voditelj zapisnika, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal), Robi Selan 
(Labinština info).   
 
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 18

00
 sati. 

 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan g. Lucian Mrzlić započinje sa radom 1. vanredne 
sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, pozdravlja sve nazočne, vijećnice i vijećnike, načelnika 
Općine Kršan, pročelnicu JUO, sve ostale prisutne, te predstavnike cijenjenih medija.  
Navodi da je temeljem čl.42 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan sazvana prva izvanredna 
sjednica Općinskog vijeća zbog prijedloga Pravilnika o II. izmjenama i dopunama pravilnika o 
stipendiranju kojeg treba usvojiti prije raspisivanja natječaja za stipendije.  
Poziva predstavnicu stručnih službi na prozivanje članova Općinskog vijeća Općine Kršan, te nakon 
prozivke od strane O. Načinović konstatira da sjednici prisustvuje 12 od 13 vijećnika, upoznaje  da je 
vijećnik  Šemso Mujić opravdao svoj nedolazak na sjednicu. Sukladno čl.66. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Kršan potvrđuje kako je kvorum utvrđen, te mogu pravovaljano donositi odluke.  
Predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić prelazi na dnevni red prve izvanredne sjednice, koji se sastoji 
od pet točaka, te sukladno čl.46. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan upoznaje da u 
poslovnikom propisanom roku nije pristigao nit jedan prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
Time zaključuje valjanost dnevnog reda koji je upućen sa materijalima uz Poziv za današnju sjednicu.  
Prelazi na obradu dnevnog reda.  
 
 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 16. rujna 2021. godine  
Predsjednik Općinskog vijeća najavljuje točku, te pita da li ima netko primjedbe na dostavljeni zapisnik 
sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 16. rujna 2021. godine.  
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Prijavljenih nema, predsjednik konstatira kako se smatra da je prva točka dnevnog reda, preispitivanje 
odnosno verificiranje zapisnika sa 3. redovne sjednice održane 16. rujna 2021. godine usvojena.  
 
 
Ad 2.) Prijedlog Pravilnika o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju  
Predsjednik najavljuje 2. točku dnevnog reda, te poziva izlagatelja spomenutog prijedloga, općinskog 
načelnika Romana Carića na podnošenje izvješća.  
Načelnik Roman Carić pozdravlja sve nazočne, te nakon kratkog uvoda u točku upoznaje sa 
predloženim prijedlogom Pravilnika o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju. Upoznaje 
da je isti prijedlog bio izložen javnosti putem javnog savjetovanja, ali na koji nije pristigla niti jedna 
primjedba. Kao bitno navodi da se izmjenama i dopunama nastojalo udovoljiti novim potrebama glede 
školovanja i edukacija korisnika. Navodi da se ujedno omogućava digitalizacija u postupku 
podnošenja i obradi zahtjeva, koja omogućava korisnicima brži i jednostavniji pristup općinskoj upravi. 
Kao najvažnije izmjene u odnosu na osnovni Pravilnik navodi da su sadržane u članku II., te ga 
detaljno obrazlaže. Upoznaje da se prihvaćanjem prijedloga daje mogućnost dodjele stipendija 
učenicima deficiranih zanimanja za područje labinštine, te ih nabraja. Kao izmjenu upoznaje sa 
prijedlogom za povećanje studentske stipendije na 1.000,00 kuna mjesečno, dok visina mjesečne 
stipendije učenicima ostaju na dosadašnjoj razini, uz povećanje broja stipendista uvećan za učenike iz 
deficitarnih zanimanja. Nadalje upoznaje o broju dosadašnje dodijeljenih stipendija studentima i 
učenicima, za koje procjenjuje da će biti potrebno cca 580 tisuća kuna godišnje, te bi razliku za 
proračunska sredstva na godišnjoj razini u visini 120 tisuća kuna namaknuli uštedama u radu 
predstavničkog tijela, Komisija i Odbora. Završava izlaganje navodeći da po prvi puta smanjuju izdatke 
na politici i direktno sredstva usmjeravaju u školstvo i obrazovanje.  
Predsjednik zahvaljuje načelniku na izlaganje te otvara raspravu po točci.  
S. Uravić pohvaljuje namjeru o povećanju iznosa stipendije, te, ukoliko ima prostora, predlaže još veće 
povećanje obzirom su troškovi studenata narasli. Nadalje predlaže da se u Pravilnik uvrsti: 
nagrađivanje studenata i izvrsnih studenata, koji postižu iznimne rezultate, da budu dodatno 
stimulirani za njihov trud i rad.  
Načelnik potvrđuje da je upravo to i bila namjera, te se razmatranjem mogućnosti dostavio prijedlog.  
S. Uravić ponavlja da je predložio da se izvrsni studenti na kraju akademske godine još dodatno 
stimuliraju i motiviraju.  
Načelnik predlaže da se radi operativnosti i skore objave Natječaja za stipendiranje dosadašnji 
prijedlog za izmjenu Pravilnika o stipendiranju danas prihvati, te se prijedlog vijećnika Uravića doradi 
na način kako se svi skupa budu suglasili te razmatra na jednoj od narednih sjednica Vijeća. 
Pohvaljuje Uravićevu inicijativu.  
Predsjednik L. Mrzlić daje mogućnost daljnje rasprave po točci ali prijavljenih nema, zahvaljuje na 
raspravi, te daje na usvajanje drugu točku dnevnog reda glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“, ujedno i jednoglasno, Općinsko vijeće donosi  
 

PRAVILNIK O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA 
P R A V I L N I K A 

O   S T I P E N D I R A NJ U 
 

u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 3.) Prijedlog Rješenja o imenovanje ravnateljice  Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 
Predsjednik L. Mrzlić, nakon najave točke, poziva izlagatelja općinskog načelnika R. Carića, koji je 
ujedno i predsjednik Upravnog vijeća dječjeg vrtića Kockica Kršan na podnošenje izvješća. 
Načelnik upoznaje da je uslijed isteka mandata ravnateljice Dječjeg vrtića Kockica Upravno vijeće 
vrtića raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koje je objavljeno u Narodnim novinama, te 
upoznaje od daljnjoj proceduri do predlaganja Općinskom vijeću da se za ravnateljicu izabere Irena 
Bašić, na mandat od 4 godine.   
Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje načelniku, te otvara raspravu za treću točku dnevnog reda.  
Obziorm nema prijavljenih predsjednik zatvara raspravu, te prijedlog daje na usvajanje glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“, ujedno i jednoglasno, Općinsko vijeće donosi 

 
Rješenje o imenovanju ravnateljice 

 Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 
 

1. IRENA BAŠIĆ, magistra ranog i predškolskog odgoja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg 
vrtića KOCKICA, Kršan, na mandat od četiri (4) godine. 
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2. Ovo Rješenje objavljuje se  u „Službenom glasilu Općine Kršan“. 
 

 

O b r a z l o ž e nj e: 

 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan raspisalo je Natječaj za imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan koji je objavljen u  Narodnim novimama, oglasnoj ploči i 
mrežnim stranicama Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan i na WEB stranici Općine Kršan.  Rok za 
podnošenje prijava je bio 15 dana od dana objave. U natječaju je određeno da za ravnatelja/icu Dječjeg 
vrtića KOCKICA, Kršan  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 

 koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom 
odgoju i obrazovanju  

 koja ima pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja 

 koja nije pravomoćno osuđivana i ne vodi se postupak za kaznena djela i prekrša je, te kojoj 
nisu joj izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 
Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine utvrdilo da su na Natječaj 

pristigle dvije pravovremene i potpune prijave i to od Irene Bašić i A.Z.G. 
 
Nakon uvida u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavljenih, radno iskustvo kandidatkinja,  
posebice radno iskustvo na rukovodećim  poslovima te ostale bitne činjenice za donošenje odluke 
o imenovanju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan  predložilo je osnivaču – Općinskom 
vijeću Općine Kršan  da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan izabere Irena Bašić, na 
četverogodišnji mandat. Prijava Irene Bašić, zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom 
predškolskom odgoju i obrazovanju i uvjete Natječaja.  

Članak 38. st.2. Zakona o ustanovama upućuje na imenovanje od strane predstavničkog 
tijela,  a  člankom 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da 
ravnatelja/icu imenuje i razriješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića. 
Istim člankom stavkom 2. utvrđeno je da se ravnatelj bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje 
Upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa Zakonom i Statutom. Temeljem čl. 77.a. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela, ako posebnim 
zakonom nije drugačije uređeno, ne može se izjaviti žalba  već pokrenuti upravni spor. 
  

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Kršan je prihvatilo prijedlog Upravnog 
vijeća KOCKICA, Kršan od 27. rujna 2021. godine i donijelo Rješenje kao u izreci. 

 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već stranka može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci., u roku od 30 dana od dostave rješenja. 
 
 
Ad 4.) Osnivanje i imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kršan: 
- Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo 
- Komisija za urbanizam, graditeljstvo  i komunalne poslove 
Predsjednik L. Mrzlić prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, nakon najave točke navodi da od ukupno 
osam radnih tijela Općine Kršan, dva radna tijela nisu osnovana odnosno imenovana na prethodnoj, 
trećoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, održane 16. rujna 2021. Godine, Stoga na 
ovoj prvoj izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća osnivamo i imenujemo preostala dva radna tijela. 
Poziva se na odredbe članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, te navodi da se 
kandidati za članove radnih tijela Vijeća biraju na prijedlog jedne trećine vijećnika ili na prijedlog 
Komisije za izbor i imenovanje. 
Prvo radno tijelo: Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo, upoznaje da je pristigao jedan 
prijedlog od strane Komisije za Izbor i imenovanje, te sa prijedlogom poznaje nazočne. Potom otvara 
raspravu.  
Kako nema prijavljenih za raspravu, istu zatvara, te daje predloženo na usvajanje glasovanjem.  
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 12 „ZA“, 0 „PROTIV i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Komisije  

za statut, poslovnik i zakonodavstvo 
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I. 

Osniva se Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Komisija) kao 
radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

II. 

 Komisija iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 2 člana. 
 

III. 
 U Komisiju se imenuju: 

1. Ana Boneta - za predsjednicu, 
2. Boris Babić - za člana, 
3. Lucian Mrzlić - za člana. 

 
IV. 

 Komisija iz točke I. ove Odluke 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 Općinskog načelnika Općine Kršan, razmatra prijedloga i pritužbe građana i pravnih 
osoba koji se obraćaju Općinskom vijeću i njegovim tijelima, te obavlja ostale poslove u granicama 
svoje nadležnosti utvrđene Statutom i  Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Kršan.  

 
V. 

 Ovom se Odlukom izvan snage stavlja rješenje Općinskog vijeća  o izboru Komisije za statut, 
poslovnik i zakonodavstvo (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 15/2017). 
 

VI.  

 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Predsjednik najavljuje imenovanje Komisije za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, upoznaje 
sa jednim pristiglim prijedlogom za imenovanje, te otvara raspravu.     
Kako nema prijavljenih za raspravu, daje na usvajanje prijedlog za osnivanje odnosno imenovanje 
Komisije za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove 
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“, 0 „PROTIV i 0 „SUZDRŽAN“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Komisije  

za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove 
 

I. 
Osniva se Komisija za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove (u daljnjem tekstu: 

Komisija) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

II. 
 Komisija iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i 2 člana. 
 

III. 

 U Komisiju se imenuju: 
1. Lucian Mrzlić - za predsjednika, 
2. Klaudio Ružić - za člana, 
3. Mateo Teskač - za člana. 

 
IV. 

 Komisija iz točke I. ove Odluke utvrđuje potrebu donošenja, izmjene i / ili dopune  općih akata 
iz oblasti urbanizma, graditeljstva i komunalnih poslova, razmatra stanje i predlaže odgovarajuće 
mjere za  poboljšanja u oblasti  prostornog i urbanističkog planiranja, graditeljstva, komunalne  
djelatnosti, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti te obavlja ostale poslove 
u granicama svoje nadležnosti utvrđene Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 

V.  
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 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Ad 5.) Imenovanje predstavnika Općine Kršan u TD 1. MAJ d.o.o. Labin 
Predsjednik najavljuje točku Imenovanje predstavnika Općine Kršan u trgovačko društvo 1. Maj d.o.o. 
Labin, te upoznaje da temeljem članka 89. Statuta Općine Kršan, od posebnog interesa za Općinu 
Kršan su djelatnosti koje obavljaju Trgovačko društvo „1.Maj Labin“ d.o.o. i Trgovačko društvo 
„Vodovod Labin“ d.o.o., a čiji suvlasnik i suosnivač je i Općina Kršan. U ovim trgovačkim društvima u 
članstvo nadzornih odbora Općinski načelnik može imenovati i dužnosnike Općine Kršan, uz uvjete 
propisane zakonom. Poziva općinskog načelnika Romana Carića na podnošenje prijedloga za 
imenovanje predstavnika Općine Kršan u trgovačko društvo 1. Maj d.o.o. Labin.  
R. Carić navodi da je L. Mrzlić u uvodnom dijelu rekao da je Općina Kršan suvlasnik TD 1.Maj Labin i 
TD Vodovod Labin, da Općina Kršan ima pravo delegirati odnosno imenovati svoje predstavnike u ta 
Društva, a da je načelnik Općine temeljem Izbora i početkom mandata ujedno i član Skupštine 
navedenih društava. Upoznaje o imenovanju od strane Općine Kršan u Upravni odbor TD 1. Maj Labin 
te navodi da je to u ovom trenutku član Ivan Vozila, na mandat koji traje do 30.11.2024.g. Glede 
imenovanja u Nadzorni odbor TD 1.Maj Labin predlaže imenovanje Borisa Rogića, na mandat od 4 
godine.  
Predsjednik zahvaljuje načelniku, te otvara raspravu.  
Obzirom nema prijavljenih predsjednik raspravu zatvara, te daje predloženo na usvajanje.  
Temeljem glasovanja sa 12 „ZA“, 0 „PROTIV i 0 „SUZDRŽAN“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko 
vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Kršan predlaže 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 
Boris Rogić, umjesto dosadašnjeg predstavnika Općine Kršan. 
 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Lucian Mrzlić navodi da s obzirom da su iscrpili dnevni red proglašava 
da su završili prvu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan, u 18:23 sati. Zahvaljuje se 
svima na pozornosti i na dolasku. 
     
 
 
 
 
  Voditelj zapisnika:    
 
 
Orijana Načinović,v.r.                                                                  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 

Lucian Mrzlić,v.r. 
 


