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Z A P I S N I K 

 
sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 16. prosinca 2022. godine u prostorijama 
općinske vijećnice u Kršanu. 
 
Nazočni:  
- vijećnici: Lucian Mrzlić – Predsjednik vijeća, Boris Rogić - Potpredsjednik vijeća, te članovi: Boris Babić, Valdi 

Runko, Šemso Mujić, Sean Šturbej, Jelena Bartolić Škropeta, Mauricio Bajerić, Esad Huskić, Ana Boneta (online), 
Darko Androić i Silvano Uravić, 

- nedostaje: Ivan Vozila, 
- Općinski načelnik: Roman Carić,  
- djelatnici općinskih službi: Glorija Gable – Pročelnica JUO, Vilma Stankić – Voditeljica Odsjeka za urbanizam, 

graditeljstvo i komunalne poslove Rita Licul Ilijević – Voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Patricija Zanketić 
– Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i europske fondove i Sandra Jurasić – Viša referentica za uredsko 
poslovanje u svojstvu voditelja zapisnika,  

- gosti: Irena Bašić (ravnateljica Dječjeg vrtića Kockica Kršan) 
- od strane tiska: Silvana Fable (Radio Labin) i Adriano Šćulac (5portal.hr), Robi Selan (Labinština info) i Branko 

Biočić (Glas Istre). 
 

Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz ovaj zapisnik. 
 
Prije početka sjednice članovima vijeća je podijeljen Zapisnik sa 7. sjednice Odbora za financije i proračun održane 
dana 15. prosinca 2022.g., kao dodatni materijal za 6. točku Dnevnog reda. 
 
Započeto u 17:00 sati.  
 
Predsjednik vijeća Lucian Mrzlić otvara 8. redovnu sjednicu, pozdravlja sve prisutne i poziva stručne službe na 
prozivanje članova Općinskog vijeća kako bi se moglo utvrditi današnji kvorum. 
Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno svih 12 od 13 vijećnika, odnosno da opravdano nedostaje vijećnik 
Ivan Vozila, dok je Ana Boneta zbog mjera samoizolacija prisutna online, konstatira da je utvrđen kvorum, te da se 
mogu donositi pravovaljane odluke.  
 
Prelazi se na dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan koji se sastoji od jedanaest točaka. Sukladno 
članku 46. poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, odnosno poslovnikom propisanom roku, zaključuje valjanost 
dnevnog reda, te se prelazi na obradu istog. 
 
Ad. 1.) Verificiranje zapisnika sa 7. redovna sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. 
studenog 2022. godine  
 
Predsjednik vijeća L. Mrzlić pita vijećnike da li imaju kakve primjedbe na predloženi zapisnik, no budući primjedbi 
nije bilo, isti se usvaja. 
 
Ad. 2.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Kockica  
 
Predsjednik vijeća poziva izlagateljicu Irenu Bašić na podnošenje izvješća. 
 
I. Bašić pozdravlja prisutne i zahvaljuje svima na dosadašnjoj potpori i razumijevanju. Ukratko obrazlaže prijedlog 
Statuta navodeći kao razlog donošenja ovog novog Statuta donošenje Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom 
odgoju, zbog čega su svi vrtići sada moraju uskladiti svoje statute prema istom. 
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L. Mrzlić otvara raspravu, no prijavljenih nije bilo pa se slijedom glasovanja s 12 glasova ZA donosi 
 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 3.) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove 
Dječji vrtić Kockica  
 
Predsjednik vijeća ponovno daje riječ obrazloženja ravnateljici Dječjeg vrtića Kockica. 
 
I. Bašić obrazlaže kako je i ovaj Pravilnik treba uskladiti sa Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju, 
te je iz to dodano i zapošljavanje dodatnih djelatnika zbog povećanog obima poslova, odnosno povećanog upisa 
djece, ukupno upisano 115 djece, što obrazlaže. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. 
S. Uravić iznosi stav kako su vrtić i odgajateljice prva stepenica djeci koji će biti nositelji ovog društva. Pohvaljuje 
povećanje upisane djece za 6%. Apelira na Načelnika i Upravni odbor da se nađe način da se djelatnicima vrtića 
plaća poveća za više od planiranih 6% od 01.01. 2023., da bi se još poboljšao rad koji je i sada izuzetno kvalitetan, 
što obrazlaže. 
R. Carić upoznaje kako se pregovara sa sindikatom koji je u načelu zadovoljan, te će se dalje pregovarati, a sve u 
cilju povećanja materijalnih prava djelatnika, što je sve dobar temelj za daljnje povećanje plaća narednih godina. 
B. Rogić podržava rečeno i slaže se da djelatnici vrtića zaslužuju veće plaće, pa također predlaže da se vidi da li im 
se sljedeće godine plaća može još više povećati. Upoznaje da će Općina Kršan iduće godine održati veliku vježbu 
civilne zaštite u dječjem vrtiću, što obrazlaže.  
 
Prijavljenih više nije bilo, pa L. Mrzlić zatvara raspravu, te se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 
12 glasova ZA donosi 
 

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 
USTANOVE DJEČJI VRTIĆ KOCKICA 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Irena Bašić odlazi sa sjednice u 17:16 sati. 
 
Ad. 4.) Prijedlog Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine Kršan za 
2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
 
R. Carić upoznaje S Odlukom koja se obvezno donosi jednom godišnje, i to sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu, u pravilu, na kraju proračunske godine. Ovom Odlukom o korištenju dijela sredstava komunalne 
naknade na području općine Kršan u 2023. godini dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu 
od 498.480,00 EUR osim za  financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture prema donesenim 
programima, planira se koristiti za slijedeće namjene: Održavanje škola i vrtića  u iznosu od  6.640,00 EUR, 
Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 10.620,00 EUR, Održavanje sportskih objekata u iznosu od 21.240,00 EUR, 
Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 459.980,00 EUR. Stavke navedene u članku 3. ove Odluke 
planirane su u Programu izgradnje, adaptacije i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine  na 
području Općine Kršan za 2023. godinu, koji je sastavni dio Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu no prijavljenih nije bilo, pa daje prijedlog na glasovanje. Glasovanjem se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

ODLUKA O KORIŠTENJU DIJELA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE 
 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
Ad. 5.) Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu sa pripadajućim 
Programima: 
 
5.1. Prijedlog Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području 
Općine Kršan za 2023. godinu 
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L. Mrzlić ponovno daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić  iznosi kako se radi o programu koji iznosi 1.937.730,00 €, te nabraja i obrazlaže najvažnije aktivnosti i 
kapitalne projekte u okviru ovog Programa.  
 
Nakon izlaganja L. Mrzlić otvara raspravu.  
E. Huskić iznosi kako je ovih dana zatvoren Tisak u Potpićnu, nakon 40tak godina rada kioska, ljudi se iseljavaju sve 
više, a razlog je što nema zemljišta, što obrazlaže. Nije se reagiralo onda kad je trebalo, te je Potpićan „mjesto koje 
nestaje“. Drago mu je što se radi na nekoliko projekata, no ponovno naglašava i obrazlaže važnost izgradnje 
sportske dvorane koja se ne gradi iako je nužna za jedno takvo mjesto. 
 
J. Bartolić Škropeta smatra da je proračun dobro presložen, ali da se treba definirati prioritete, a predlaže da to budu 
proširenje vrtića i poduzetnici. 
 
Š. Mujić pita što će se napraviti od separacije, što je sa vodoopskrbom Potpićna, te da li se prodala kino dvorana 
koja predstavlja ruglo. Sve samo stoji. 
R. Carić mu odgovara kako su to teme koje zahtijevaju opsežnu diskusiju, no upoznaje kako se Planom Vodovoda 
Labin za sljedeću godinu planira rekonstrukcija cijevi Pristav - Potpićan. A po pitanju Potpićna se radi koliko se 
može. 
 
Prijavljenih više nije bilo pa L. Mrzlić zatvara raspravu i prelazi na glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

PROGRAM IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA  
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
5.2. Prijedlog Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Načelniku. R. Carić obrazlaže i ovaj program nabrajajući važnije aktivnosti i kapitalne 
projekte. 
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 
PROGRAM PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
5.3. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kršan za 2023. godinu 
 
 
L. Mrzlić također daje riječ obrazloženja Načelniku R. Carić koji obrazlaže i ovaj prijedlog. Program utroška 
sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kršan za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.140 eura. 
Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koji obavljaju prodaju proizvoda 
iskorištavanja šuma (drvni sortiment) u visini od 5% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. Prihod od 
šumskog doprinosa u 2023. godini koristi se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture te će se utrošiti za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Općine 
Kršan, Protupožarni putovi na području Općine Kršan. 
L. Mrzlić otvara raspravu, no kako prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 
12 glasova ZA donosi 
 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA 
 NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
5.4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2023. godinu 
 
R. Carić ukratko obrazlaže prijedlog Programa navodeći najvažnije stavke. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu.  
S. Uravić iznosi mišljenje kako je iznos u visini 190.000,00 EURA premali iznos za stavku Asfaltiranje putova, budući 
se radi o gorućoj problematici na području cijele općine, što obrazlaže. Apelira da se na baci akcent na asfaltiranje 
lokalnih cesta. 
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R. Carić se slaže da je potreban veći iznos., no navodi kako su ove godine vidljivi rezultati po pitanju asfaltiranja, te 
će se i sljedećih godina nastaviti tim tempom, a ako bude sredstava izdvojit će se i više, što obrazlaže. Postoji 
procjena sanacije svih nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan, koju je izradio prethodni načelnik 2019. 
godine, a iznosi oko 12 milijuna kuna, što je puno, ali ide se prema tome. 
 
L. Mrzlić zatvara raspravu, te se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi 

 
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 
 

u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 

5.5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ načelniku. R. Carić ukratko obrazlaže prijedlog programa navodeći da se radi o planiranom iznosu 
u visini od 1.054.935,00 €. Također nabraja najvažnije stavke Programa. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. 
J. Bartolić Škropeta pita da li se stavka koja se odnosi na javnu rasvjetu 21.240,00 odnosi samo na promjenu u LED 
rasvjetu ili tu spada i izgradnja javne rasvjete. Načelnik odgovara da se ta stavka odnosi samo na promjenu u LED 
rasvjetu, dok je za izgradnju druga stavka. Mišljenja je da će se promjenom u LED rasvjetu postići velike uštede, što 
obrazlaže. 
J. Bartolić Škropeta pohvaljuje izgradnju javne rasvjete za Stari grad Kršan.  
R. Carić upoznaje da je to investicija HEP-a, dok je Općina Kršan zaslužna samo za obavljene radove iskopa. 
 
 Prijavljenih više nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi 
 
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
5.6.  Prijedlog Programa  javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje ponovno riječ načelniku. R. Carić ukratko obrazlaže prijedlog programa navodeći da se radi o 
planiranom iznosu u visini od 80.564,00€. Nabraja najvažnije stavke Programa, navodeći da je unutar ovog 
Programa sadržan i Financijski plan za 2023. proračunskog korisnika Interpretacijskog centra Vlaški puti kroz opći i 
posebni dio i obrazloženje u ukupnom iznosu od 57.989,00 €. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

PROGRAM  JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
5.7.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Načelniku R. Carić koji obrazlaže ovaj prijedlog, navodeći da se radi o planiranom  
iznosu od 87.300,00 €. U okviru Aktivnosti A90001 Djelatnost sportskih klubova planirano je 81.000,€, odnosi se  na 
tekuće donacije sportskim društvima, a sve temeljem  Javnog poziva za financiranje programa,  projekta i 
manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu.  Aktivnost A90002 
Troškovi liječničkih pregleda sportskih udruga  planirano je 4.700,00 €, a  Kapitalni projekt K900001 Kapitalne 
donacije sportskim društvima planirano je 1.600,00 € za kupnju kosilice za NK Potpićan. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. 
E. Huskić se zahvaljuje Općini Kršan i tvrtki Rockwool Adriatic d.o.o. u ime Nogometnog kluba Potpićan – Učka 72 
na donaciji sredstava za kupnju kosilice. 
L. Mrzlić zatvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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5.8. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Načelniku.  
R. Carić ukratko obrazlaže nabrajajući stavke Programa koji iznosi 201.440,00 €., nakon čega L. Mrzlić otvara 
raspravu.  
 
E. Huskić pohvaljuje svih za ovaj socijalni program. 
R. Carić napominje da je ovaj program možda među najboljima u Istri, a napominje da je za istog zaslužna i prijašnja 
vlast što obrazlaže. 
 
Prijavljenih više nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi 
 

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
5.9. Prijedlog Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite 
Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Načelniku. R. Carić koji ukratko obrazlaže program nabrajajući važnije stavke. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu.  
S. Uravić postavlja pitanje načelniku da li ima informacije do kud se stiglo u prikupljanju sredstava za mamograf. 
R. Carić odgovara da je na današnjoj kooordinaciji gradonačelnika i načelnika dana informacija kako su sredstva 
osigurana, te će se krenuti u javnu nabavu. 
 
Prijavljenih više nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi 
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNE BOLESTI I JAVNIH POTREBA 
 ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

 
5.10. Prijedlog Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2023. 
godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Načelniku. R. Carić ukratko obrazlaže program nabrajajući važnije stavke, a 
napominje da je unutar ovog Programa sadržan i Financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kockica opći 
i posebni dio i obrazloženje u ukupnom iznosu od 611.518,00 €. Bitno je napomenuti i da Dječji vrtić Kockica 
ostvaruje samostalne prihode u visini 90.000,00 € putem naknade za boravak. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

PROGRAM ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA  
OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 

  
5.11. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 
zemljišta i korištenje sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan za 2023. godinu 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Načelniku. R. Carić ukratko obrazlaže i ovaj program nabrajajući važnije stavke.  
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 
POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH  

NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Predsjednik vijeća određuje stanku u 17:57 sati. 
 
Sjednica se nastavlja u 18:07 sati. 
 
L. Mrzlić navodi da mu se desila greška na početku sjednice, te da Dnevni red nema jedanaest nego trinaest točaka, 
budući su dvije točke naknadno dodane. 

 
Ad. 6.) Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu 
 
L. Mrzlić poziva Načelnika na podnošenje izvješća. 
R. Carić upoznaje kako je internetsko savjetovanje s javnošću na Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 
2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  provedeno je u trajanju  od  05. studenog  do 13. studenog 2022. 
godine. U vrijeme trajanja savjetovanja nije pristigla niti  jedna primjedba / prijedlog na Nacrt.  Izvješće o 
provedenom savjetovanju s javnošću u prilogu je ovog Proračuna, a objavljeno je  na web stranici Općine Kršan, 14. 
studenog 2022. godine. Općinski načelnik utvrdio je Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2023. godine projekcije za 
2024. i 2025., te ga   uputio općinskim vijećnicima 14. studenog 2022. godine. Prijedlog Proračuna u 1. čitanju  
razmatrali su vijećnici  općinskog vijeća Općine Kršan na sjednici dana 24.11.2022. godine. Ovaj prijedlog 
Proračuna identičan je verziji Proračuna predstavljenog u I. čitanju , uz izmjenu u odnosu na 1. čitanje na način da 
se povećaju troškovi Ostale usluge promidžbe i informiranja za 6.600,00 €, a smanjuju troškovi za Izradu 
dokumentacije za stavljanje u funkciju Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok u iznosu od 6.600,00 €.  
Potom navodi kraće obrazloženje stavaka koje nisu navedene u prije iznesenim programima, odnosno kratki  
rezime, po stavkama. 
 
L. Mrzlić zahvaljuje i otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno 
s 12 glasova ZA donosi 

 
PRORAČUN OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 7.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu 

 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić navodi kako se radi o tehničkoj Odluci koje se obvezno donosi sukladno Zakonu o proračunu i uz 
prihvaćanje odnosno usvajanje Proračuna. Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i 
izdataka Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine 
Kršan, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava, pojedine ovlasti načelnika Općine Kršan, te druga pitanja u svezi sa izvršavanjem Proračuna u granicama 
propisanima Zakonom o proračunu. 
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 8.) Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić iznosi kako se radi o Pravilniku koji je uz manje izmjene dopune na snazi od 2014. godine. Ovim 
Pravilnikom utvrđuju se uvjeti provođenja jednostavne nabave do vrijednosti pragova iz članka 12. Zakona o javnoj 
nabavi tj. do 200.000,00 kn tj. 26.540,00 eura za robe i usluge i  do 500.000,00 kn tj. 66.360,00 eura za radove. 
Općina Kršan  uskladila je uvjete provođenja jednostavne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi s izmjenom Zakona 
i pragove definirala u EUR-ima. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Odluka o provedbi 
postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan vijeća br. 12/2017.) i Odluka o provedbi postupka 
jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan vijeća br. 4/2021.). Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“, a primjenjuje se danom uvođenja eura kao službene valute u 
Republici Hrvatskoj. 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 

 
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad. 9.) Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kršan za 2023. godine 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić obrazlaže kako je predmetni prijedlog Odluke izložen na javnom savjetovanju u trajanju od 30 dana, u 
razdoblju od 11.11 do 11.12. ove godine, na koji nije pristigla niti jedna primjedba, sugestija ili prijedlog za izmjenom. 
Na isti je, sukladno Zakonu o gradnji, svoje mišljenje dalo i Turističko vijeće turističke zajednice Općine Kršan 13. 
prosinca ove godine, i to pozitivno mišljenje na predloženi oblik Odluke o zabrani radova. Kao predlagatelj, predlaže 
Općinskom vijeću donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kršan za 2022. 
godinu za područje naselja: Boljevići – Vlašići, Zagorje i  Plomin Luka u tekstu kako je predloženo.  
 
L. Mrzlić otvara raspravu. 
S. Uravić pita Načelnika da li je svjestan paradoksalne odluke koja se donosi. Navodi primjer zabrane radova u selu 
Vlašići u kojoj ima 10tak kuća za odmor, a od kojeg su on i vijećnik S. Šturbej udaljeni doslovno 100 metara, pa 
ispada hipotetski da po toj odluci oni mogu slobodno izvoditi građevinske bučne radove. 
R. Carić se slaže, no odlučeno da odluka ne bude jako restriktivna, te da će se zabraniti radove samo na mjesta 
gdje ima najviše negodovanje zbog buke. 
V. Runko smatra da je odluka svakako napredovala. Te se slaže da budu dozvoljeni radovi u stambenoj zoni, a da u  
pretežito turističkoj zoni ne budu.   
L. Mrzlić zatvara raspravu, te se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi 
 
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINE 
 
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 10.) Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić iznosi  kako se ovom Odlukom, sukladno zakonskim propisima, utvrđuje otpis nenaplativih potraživanja po 
komunalnoj naknadi i najmu javne površine za pravne i fizičke osobe Općine Kršan, i to za pravne osobe - subjekti 
brisani iz registra iznos od 118.521,97 i za fizičke osobe - subjekti brisani iz evidencije u pravilu uslijed smrti ili 
prodaje. Za fizičke osobe  dostavljeni prijedlog za otpis potraživanja po komunalnoj naknadi  izmijenjen je i sada 
iznosi od 14.982,92 kn, odnosno ukupan prijedlog za otpis potraživanja iznosi 133.504,89 kn.  

 
L. Mrzlić otvara raspravu. Prijavljenih nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 

ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA 
 

u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 11.) Prijedlog Zaključka o donošenju mjera pomoći poljoprivrednicima  
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić iznosi  kako Općina Kršan svake godine, naravno sukladno proračunskim mogućnostima, donosi ovakvu 
odluku kojom se utvrđuju i uređuju mjere pomoći poljoprivredom sektoru. I ove godine predlaže se, uslijed već 
znanih negativnih prirodnih i ostalih poznatih utjecaja kako na poljoprivrednike – suša, prihvaćanje ovog zaključaka, 
na način da se poljoprivrednicima vrati 25% uplaćenog iznos zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan koji predstavlja prihod proračuna Općine Kršan. Naravno, uvjet isplate iznosa odnosno 
potpore je nepostojanje dugovanja prema Općini Kršan i ispunjavanje ostalih zakonskih pretpostavki. Prihvaćanjem 
II. Izmjena i dopuna proračuna za navedenu namjenu, za provedbu ove Odluke prihvaćen je odnosno predviđen 
iznos od 100.000,00 kn, 
 
L. Mrzlić otvara raspravu. 
B. Rogić daje informaciju kako je Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda napravilo svoj dio posla, no 
još nije pristigla informacija koji će iznos biti odobren. 
 
Prijavljenih više nije bilo pa se prelazi na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi 

 
ZAKLJUČAK O DONOŠENJU MJERA POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 

 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
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Ad. 12.) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova 
 
L. Mrzlić daje riječ obrazloženja Općinskom načelniku. 
R. Carić upoznaje da se Zaključak donosi temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i navoda Državne revizije 
za uklanjanje nepravilnosti da ovaj zaključak mora donijeti Općinsko vijeće. 
L. Mrzlić otvara raspravu, budući prijavljenih nije bilo prelazi se na glasovanje slijedom kojeg se jednoglasno s 12 
glasova ZA donosi 
 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA 

DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice. 
 
Ad. 13.) Razno. 

 
 

L. Mrzlić poziva zainteresirane vijećnike da se jave za riječ. 
 
G. Fable umoljava da se ispravi jedna štamparska greška u Odluci o socijalnoj skrbi koja je usvojena na prethodnom 
vijeću. U članku 15 piše: „stavak 1 i stavak 2 članka 11“, a treba pisati: „točka 1 i točka 2 članka 12“.  
 
Prijedlog se stavlja na glasovanje, slijedom kojeg se jednoglasno s 12 glasova ZA donosi  
 

ODLUKA O ISPRAVKI POGREŠKE U ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KRŠAN 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom ispravlja se pogreška u pisanju brojeva i slova u članku 15.st1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine 
Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 13/2022) i to: 
- umjesto „st.1. i st. 2. članka 11. ove Odluke“ treba stajati „ t.1. i t. 2. članka 12. ove Odluke“ 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“. 
 
 
 
E. Huskić, budući ne može prisustvovati domjenku nakon sjednice, čestita svima Božić i sretnu Novu godinu. 
 
V. Runko zahvaljuje svima na ovogodišnjoj komunikaciji i vjeruje da će dobar dio 2023. godine biti odrađen, iako je 
proračun vrlo zahtjevan, a preporučuje da se stavi u pogon poslovnu zonu, te da se sredstvima od zemljišta podmire 
dugovanje Erste&St banci, kako bi se čim prije skinuo teret. 
 
R. Carić zahvaljuje svima, a posebno naglašava kako ga veseli što je ovaj proračun izglasan jednoglasno, što je 
posljedica jedne jako dobre komunikacije, što obrazlaže. Zahvaljuje na potpori, a zahvaljujući kojoj će se ove godine  
održati i prvi Advent u Kršanu kao rezultat dobre suradnje ove i prijašnje vlasti.  
 
L. Mrzlić također se svima zahvaljuje opsežnijem inspirativnim govorom kojim je podsjetio na događaje iz prošlosti i 
događaje kojima se može očitati poruka Božića. Poželi svima sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu i prosperitetnu 
Novu godinu. 
 
Potom konstatira da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda, zahvaljuje svima i zaključuje sjednicu u 18:46 sati. 
 
 

    Voditelj zapisnika      Predsjednik Općinskog vijeća  
 

                 Sandra Jurasić,v.r.                                        Lucian Mrzlić, v.r. 

https://www.krsan.hr/download2/krsandoc_4997.pdf
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