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OPĆINSKO VIJEĆE 
 

37. 
 
 Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti od buke 

(Narodne novine broj 30/09., 55/13., 153/13., 41/16., 

114/18.), te članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 06/09., 05/13., 02/18.) i članka 

86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09., 07/13., 

13/13., 05/15.), Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana 16. srpnja 2019. godine donijelo 

 

O D L U K U 

o dozvoljenom prekoračenju najviše  

dopuštene razine buke 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuju se područja na 

području Općine Kršan gdje postoji mogućnost 

prekoračenja dopuštenih razina buke, utvrđuje se 

razdoblje i vrijeme u kojima se spomenuta mogućnost 

primjenjuje, razlozi dozvoljenog prekoračenja istog, te 

putovi dolaska i odlaska sudionika događaja. 

Najviša dopuštena razina buke na ulicama, 

dijelovima ulica i naselja, trgovima, turističkim 

naseljima i drugim lokacijama propisana je Pravilnikom 

o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj 

ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04). 

 

Članak 2. 

 

Dozvoljava se prekoračenje dopuštenih razina 

buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih 

skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih 

priredbi, festivala te drugih aktivnosti na otvorenom ili 

zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste isključivo u 

terminima i vremenu održavanja manifestacija, a 

najdulje do 5,00 sati na područjima naselja: 

- Kršan 

- Blaškovići 

- Boljevići 

- Čambarelići 

- Jesenovik 

- Kostrčani 

- Kožljak 

- Lanišće 

- Lazarići 
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- Letaj 

- Nova Vas 

- Plomin 

- Plomin Luka 

- Polje Čepić 

- Potpićan 

- Purgarija Čepić 

- Stepčići 

- Šušnjevica 

- Veljaki 

- Vozilići 

- Zagorje 

- Zankovci 

- Zatka Čepić 

Prekoračenje najviše dopuštene razine buke iz 

stavka 1. dozvoljava se za vrijeme održavanja 

manifestacija koje organizira Općina Kršan i Turistička 

zajednica Općine Kršan.  

 

Članak 3. 

 

Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja 

na otvorenom, u objektima registriranim za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti ne smije prelaziti najviše 

dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su 

propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom 

prostoru i to na način i u vremenu utvrđenima Odlukom 

o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/16.). 

Iznimno, na posebni pisani i obrazloženi 

zahtjev vlasnika objekata za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti iz prethodnog stavka, Općinski načelnik 

može dozvoliti prekoračenje dopuštenih razina buke, u 

dane vikenda i državnih praznika, na ugostiteljskim 

terasama, na područjima i u vremenu iz članka 2. ove 

Odluke. 
 

Članak 4. 

 

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u 

članku 2. i članku 3. stavak 2. ove Odluke ne smije 

prelaziti dopuštene granice buke u ostalim dijelovima 

naselja. 
 

Članak 5. 

 

Putovi za dolazak odnosno odlazak sudionika 

događaja iz članaka 2. i 3. ove Odluke za vozila i 

pješake su svi postojeći prometni pravci, koji nisu u to 

vrijeme održavanja događanja propisno zatvoreni 

znakovima ili pod regulacijom policije, odnosno 

propisno označenih redara, koji reguliraju promet na 

mjestu održavanja događanja. 

 

Članak 6. 

 

Na pisani zahtjev organizatora događanja 

(udruge, fizičke i pravne osobe), ovlašćuje se Općinski 

načelnik da zaključkom odobri razinu dozvoljenog 

prekoračenja najviše dopuštene razine buke, kao i 

vremensko razdoblje i vrijeme trajanja najveće 

dopuštene razine buke, sve u skladu kako je određeno 

člankom 2. ove Odluke.  

 

Članak 7. 

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 

komunalno redarstvo.  

Pri provedbi nadzora komunalno redarstvo 

ovlašteno je poduzimati upravne mjere, pokrenuti 

prekršajni postupak i naplatiti kaznu na mjestu 

počinjenja sukladno odredbama članka 16. stavak 4. 

Zakona o zaštiti od buke. 

Postupanje komunalnog redarstva temeljem 

ovlaštenja iz Zakona o zaštiti od buke i propisa 

donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje 

sanitarne inspekcije Državnog inspektorata, kao 

nadležnog tijela državne uprave sukladno odredbama 

istoga Zakona. 
 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana  objave u «Službenom glasilu Općine Kršan». 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-2 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

38. 
 

Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18.), te 

članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo 

Općine Kršan br. 06/09., 05/13., 02/18.) i članka 86. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/09., 07/13., 13/13., 05/15.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 

dana 16. srpnja 2019. godine donijelo 

 

O D L U K U 

o komunalnom redu 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red na 

području svih naselja u Općini Kršan i mjere za njegovo 

provođenje, a sve u cilju pobližeg uređenja odnosa u 

komunalnom gospodarstvu. 
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Članak 2. 

 

Odlukom o komunalnom redu iz članka 1. ove 

Odluke propisuje se: 

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje 

pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih 

i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne 

namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, 

reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge 

urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, 

zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim 

zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez 

građevinske dozvole i glavnog projekta, 

2. način uređenja i korištenja površina javne 

namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i 

njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje 

građevina koje se prema posebnim propisima grade bez 

građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje 

reda na tim površinama, 

3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih 

garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne 

namjene za parkiranje vozila, 

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne 

namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih 

površina. 

 

Članak 3. 

 

Odlukom o komunalnom redu propisuju se 

mjere za provođenje te Odluke kao što je određivanje 

uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, 

mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima 

komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i 

prekršajne odredbe.  

 

Članak 4. 

 

Ovom se Odlukom mora osigurati mogućnost 

korištenja površina javne namjene na način koji 

omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 

 

Članak 5. 

 

Naknade za davanje na privremeno korištenje 

površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice 

lokalne samouprave prihod su proračuna jedinice 

lokalne samouprave. 

Osoba koja je dobila na privremeno korištenje 

površine odnosno zemljište iz stavka 1. ovog članka, ne 

može pravo korištenja ili zajedničkog korištenja tih 

površina odnosno tog zemljišta prenijeti na drugu osobu 

bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 6. 

 

Novčane kazne naplaćene za prekršaje 

propisane Odlukom o komunalnom redu prihod su 

proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su 

području učinjeni prekršaji.  

 

II.  UREĐENJE NASELJA 

 

Članak 7. 

 

Naselja na području općine moraju biti uredna. 

Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, 

okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih i pravnih 

osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te 

određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, 

plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane 

opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, 

zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim 

zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez 

građevinske dozvole i glavnog projekta. 

 

Članak 8. 

 

Održavati vanjske dijelove zgrada dužni su 

korisnici ili vlasnici zajednički, a održavanje pojedinih 

dijelova koje vlasnici sami koriste dužni su izvršiti 

vlasnici. 

 

Članak 9. 

 

Za naselja na području Općine Kršan, u kojima 

postoje uvjeti za uređenje sistema ulica, putova i trgova, 

određivanje naziva ulica, putova i trgova u nadležnosti je 

Općinskog vijeća Općine Kršan. 

 

Članak 10. 

 

Ograde uz javne površine moraju biti izrađene 

tako da se uklapaju u okoliš, u skladu sa odredbama 

Prostornog plana uređenja Općine Kršan (u daljnjem 

tekstu PPU Općine Kršan) odnosno dokumenata 

prostornog uređenja za navedeno područje. 

Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno uz 

javne površine moraju ograde i potporne zidove 

održavati i obnavljati tako da ne predstavljaju opasnost 

za prolaznike i imovinu. 

 

Članak 11. 

 

Vrtove, voćnjake, vinograde, živice, odvodne 

jarke uz prometnice i putove, odvodne jarke, parkovne i 

zelene površine ispred objekata, dotrajale objekte, kao i 

neizgrađena zemljišta uz javne površine, dužan je 

održavati vlasnik zemljišta. 

Ukoliko obveznik iz stavka 1. ovog članka 

svoju obvezu ne izvrši, dobrovoljno ili temeljem rješenja 

komunalnog redara, istu će izvršiti treća pravna ili 

fizička osoba, na trošak obveznika. 

 

 

 



 

SLUŽBENO GLASILO 

 Stranica  4  -  Broj 8                                     OPĆINE KRŠAN                                           18. srpnja 2019.                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Članak 12. 

 

Na području općine mogu se postavljati 

reklame, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, jarboli 

za zastave, transparenti i druge prigodne naprave i ukrasi 

na temelju odobrenja i uvjeta što ih odredi upravno tijelo 

Općine Kršan u čijem su djelokrugu poslovi 

komunalnog gospodarstva. 

 

Članak 13. 

 

Plakati i oglasi mogu se postavljati samo na, za 

to predviđenim, pločama, stupovima ili ormarićima. 

Iznimno za određene manifestacije plakati se mogu 

stavljati i na druga pogodna mjesta, uz odobrenje 

vlasnika, odnosno nadležnog upravnog tijela Općine 

Kršan u čijem su djelokrugu poslovni komunalnog 

gospodarstva. 

Oštećeni plakati moraju se ukloniti, a skidanje 

plakata i čišćenje mjesta oglašavanja pada na teret 

oglašivača. 

 

Članak 14. 

 

Dječja i sportska igrališta, javne površine i 

objekti namijenjeni za javne priredbe, kao i groblja, 

moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.  

 

 

III.  NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA 

JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU   

OPĆINE KRŠAN 

 

Članak 15. 

 

Za postavljanje skela i građevinskog materijala 

za slučaj renoviranja zgrada odnosno izvođenja radova u 

skladu s propisima o sigurnosti prometa može se 

privremeno koristiti javna prometna površina. 

Odobrenje za ovakvo privremeno korištenje 

daje nadležno upravno tijelo Općine Kršan u čijem su 

djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, a za 

materijal i skele postavljene bez odobrenja ili protivno 

odobrenju, komunalni redar narediti će uklanjanje. 

 

Članak 16. 

 

Kod izvođenja ovakvih radova investitor je 

dužan osigurati da put i nogostup budu prohodni, a 

prostor koji je zameten ograditi. 

Građevinski materijal mora biti uredno složen 

da ne smeta prometu niti pješacima. 

Ako se javna površina upotrebljava za utovar ili 

istovar, korisnik je dužan sve očistiti i dovesti u prijašnje 

stanje. 

 

 

 

Članak 17. 

 

Kod rušenja objekta izvršitelj je dužan osigurati 

nesmetani promet i objekt polijevati pri rušenju, ako je 

to neophodno. 

 

Članak 18. 

 

Korisnik je dužan 24 sata nakon prestanka 

potrebe za zauzimanjem javne površine, o tome 

obavijestiti nadležno upravno tijelo Općine Kršan u 

čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva. 

 

Članak 19. 

 

Na javnim površinama može se odobriti istovar 

i utovar materijala (drvo, peleti, pijesak i slično). 

Cijepanje ogrjevnog drveta na javnoj površini nije 

dopušteno. 

 

Članak 20. 

 

Utovar i istovar robe za potrebe poslovanja 

poduzeća ili vlasnika može se vršiti na javnoj prometnoj 

površini, brzo i bez zastoja, kako se ne bi smetalo 

prometu duže nego što je neophodno. 

 

Članak 21. 

 

Javne površine se mogu prekopavati samo na 

temelju odobrenja nadležnog tijela. 

Izvoditelj je nakon završnog priključivanja ili 

postavljanja instalacija dužan prekop sanirati i dovesti u 

prijašnje stanje. 

Završetak radova izvođač radova je dužan 

prijaviti nadležnom upravnom tijelu Općine Kršan u 

čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva. 

 

Članak 22. 

 Za uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta, objekata ili uređaja na javnoj površini zadužen 

je komunalni redar koji će narediti uklanjanje istog 

ukoliko to nije dozvoljeno posebnim propisima. 

 Ukoliko obveznik iz stavka 1. ovog članka 

svoju obvezu ne izvrši, dobrovoljno ili temeljem rješenja 

komunalnog redara, istu će izvršiti treća pravna ili 

fizička osoba na trošak obveznika. 

 

 

IV.  UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PROMETNIH 

POVRŠINA 

 

Članak 23. 

 

Javne prometne površine i glavni putovi trebaju 

biti osvijetljeni. 

Tijela za javnu rasvjetu moraju biti izgrađena i 

održavana u skladu s propisima o sigurnosti prometa. 
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Oprema javne rasvjete mora se održavati u 

ispravnom stanju i na nju se ne smiju lijepiti oglasi, 

reklame i slično. 

 

Članak 24. 

 

Lokacije autobusnih stajališta i ugibališta 

određuju se po posebnim propisima u skladu s 

potrebama građana. 

Autobusna stajališta moraju korisnici držati u 

urednom stanju i ispravna. O javnim parkiralištima brine 

Općina, a o posebnim korisnici. 

 

Članak 25. 

 

Na javnim prometnim površinama ne smiju se 

izvoditi bilo kakvi radovi bez odobrenja nadležnog 

upravnog tijela Općine Kršan, u čijem su djelokrugu 

poslovi komunalnog gospodarstva. 

U slučaju radova s odobrenjem, na javnim 

površinama izvođač je dužan nakon izvođenja radova 

javnu površinu dovesti u prijašnje stanje. 

 

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE 

POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UKLJUČUJUĆI 

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S TIH POVRŠINA 

 

Javne površine 

 

Članak 26. 

 

 Javne površine na području općine moraju se 

redovito održavati čistima. Javnim površinama u smislu 

ove Odluke smatraju se: 

 

1. Javne prometne površine: ulice, ceste, 

trgovi, javni prolazi, mostovi, pločnici, 

parkirališta, stajališta javnog gradskog 

prometa i slične površine, 

2. Javne zelene površine: parkovi i šetališta, 

park-šume, drvoredi, živice, travnjaci uz 

javne površine, cvjetnjaci, pojedinačna ili 

skupina stabala, posude s ukrasnim biljem, 

dječja i sportska igrališta, zelene površine 

oko samostojećih kolektivnih stambenih 

objekata i uz javne objekte, škole, muzeje, 

zdravstvene ustanove, spomenike, spomen-

obilježja i sl. uređene zelene površine uz 

poslovne objekte, crpilišta, vodovodne 

rezervoare, groblja i slično, komunalne 

objekte, 

3. Ostale površine: luke i pristaništa, obale 

potoka, jezera, javna kupališta, prirodne i 

uređene morske plaže, prostori uz morsku 

obalu u naseljima, javne česme, cisterne i 

bunari, posebna parkirališta, taxi-stajališta, 

površine i objekti namijenjeni za javne 

priredbe, tržnice na malo, sajmišta i slični 

prostori, te groblja i svi drugi komunalni 

objekti i javna mjesta koja služe 

zadovoljavanju zajedničkih potreba 

građana. 
 

 Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje 

javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog 

otpada. U svrhu održavanja čistoće zabranjeno je svako 

stvaranje i ostavljanje otpadaka na javnim površinama, u 

ruševnim zgradama, uz ograde zgrada prema javnim 

površinama, na područjima neposredno smještenim uz 

javne površine i na svim drugim mjestima koja nisu 

predviđena za njihovo odlaganje. 

 Također je zabranjeno bacanje otpadaka uz 

morsku obalu, u more i vodotoke, kao i njihovo 

ostavljanje uz saobraćajnice, šume ili poljoprivredna 

zemljišta. 

 

Članak 27. 

 

 Na javne površine, jarke i kanale ne smije se 

bacati ni ostavljati otpad ili na drugi način na tim 

površinama stvarati nečistoću, niti ispuštati otpadnu 

vodu, ispuste iz septičkih jama ili gnojnice. 

 Olupine auta moraju se ukloniti najdalje u roku 

od 7 dana od nastanka štetnog slučaja. Automobile koji 

nisu u voznom stanju, a ostavljeni su na javnoj površini, 

ukloniti će nadležno upravno tijelo Općine Kršan u 

čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva 

na teret vlasnika. 

 

Članak 28. 

 

 Opseg, način i ostale uvjete redovnog 

održavanja čistoće javnih površina utvrđuje Općinsko 

vijeće godišnjim programom. 

 

Članak 29. 

 

 Vozila koja prevoze sipke materijale, papir, 

sijeno i slično, moraju biti tako opremljena da se osigura 

prijevoz bez rasipanja materijala koji se prevozi. 

 Poljoprivredni strojevi, koji nakon radova na 

poljoprivrednim zemljištima, izlaze na javnu površinu, 

dužni su očistiti tu površinu, ako je onečiste. 

                                                                      

Članak 30. 

 

 Zabranjeno je oštećivanje ili uklanjanje 

prometnih znakova i  komunalnih uređaja, a izvršitelj 

štetne radnje će o svom trošku popraviti štetu ili će to 

učiniti općina na njegov teret. 

 

Javne zelene površine 

 

Članak 31. 

 

 Održavanje zelenih površina obuhvaća i 

održavanje drvoreda, orezivanje, gnojenje i zaštitu d 
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bolesti, zamjenu dotrajalih stabala. Stabla se moraju 

orezivati tako da ne zaklanjaju svjetlost stambenim 

objektima i ne smetaju strujnim vodovima i 

prometnicama. 
 

Članaka 32. 

 

 Radi zaštite javnih zelenih površina u vlasništvu 

Općine Kršan zabranjeno je: 

- oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće 

i grmlje, 

- skupljati i odnositi panjeve, trupce, granje i 

koru, 

- kopati i odvoziti zemlju, pijesak, kamenje, 

humus i sl., 

- oštećivanje i rušenje stabala i grmlja 

vozilima, 

- oštećivanje stabala, grmlja i zelenih 

površina raznim materijalima prilikom 

gradnje, kod istovarivanja i dopreme 

građevinskog materijala, drva, ugljena i sl., 

- loženje vatre i potpaljivanje stabala i 

grmlja, 

- vožnje bicikla i drugih vozila, te parkiranje 

i zaustavljanje vozila unutar zelenih 

površina, 

- upotreba površina određenih za dječju igru 

i korištenje sprava za igru djece protivno 

njihovoj namjeni, 

- neovlaštena prenamjena zelenih površina, 

- oštećenje i branje niskog raslinja i cvijeća. 

Uklanjanje drveća, grmlja i drugih nasada s 

javnih površina može se izvršiti po odobrenju nadležnog 

upravnog tijela Općine Kršan u čijem su djelokrugu 

poslovi komunalnog gospodarstva. 

 

Držanje domaćih životinja 

 

Članak 33. 

 

 Na području Općine Kršan dopušteno je držanje 

domaćih životinja za domaćinstvo koja imaju ograđeno 

dvorište. Isti mogu u krugu dvorišta (na manje uočljivom 

dijelu okućnice) držati krupnu i sitnu stoku – kokoši, 

ostalu perad i kuniće. 

 

Članak 34. 

 

 U granicama dijelova naselja: Potpićan, Plomin 

Luka, Plomin – stari grad, Kršan – stari grad i Pristav, 

nije dozvoljeno držati sitnu i krupnu stoku, osim peradi i 

kunića, koji osim u slučaju iz članka 21. ove Odluke 

moraju od stambenih zgrada biti udaljeni najmanje 50 m. 
 

Članak 35. 

 

 Na području Općine Kršan uvjeti za izgradnju 

staja i smještaj gnojnica propisan je u odredbama PPU 

Općine Kršan. 

Plaže i obalni pojas 

 

Članak 36. 

 

 Prirodne i uređene plaže na području Općine 

Kršan čistiti će se prema ukazanoj potrebi o čemu računa 

vodi nadležno upravno tijelo Općine Kršan. 

 

Članak 37. 

 

 Zabranjeno je držanje plovila i ostalih naprava 

vezanih za plovidbu na plažama, u vremenskom periodu 

od 01. travnja do 01. listopada. 

 

Članak 38. 

 

 Zabranjeno je bacati smeće u more, na plažu i 

na obalu, kao i deponirati predmete na morsku obalu. 

 Zabranjeno je iz plovila ispuštati fekalne i 

druge otpadne vode, kao i ulje, naftu i dr. 

 

 

Skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim 

komunalnim otpadom 

 

Članak 39. 

 

 Skupljanje i odvoz kućnog smeća i komunalnog 

otpada regulirano je posebnom Odlukom. 

 

Članak 40. 

 

 Pod krupnim otpadom u smislu ove Odluke 

smatra se otpad koji nije komunalni otpad – kućni (stari 

namještaj, pokućstvo, posuđe, kućanski aparati i ostali 

otpad koji se stvara u domaćinstvima, a nije opasan 

otpad, tehnološki ili drugi otpad uređen posebnim 

zakonom). 

 Krupni otpad se prikuplja u posebnim 

kontejnerima ili odlaže na, za taj otpad, predviđena 

mjesta, a ukoliko se radi o većoj količini šute od 

građevinskog materijala, deponij za taj materijal može 

odrediti Općinski načelnik. 

 

Članak 41. 

 

 Zabranjeno je odlaganje i spaljivanje krupnog 

otpada na javnim i svim drugim površinama. 

 

Uklanjanje snijega i leda 

 

Članak 42. 

 

 Snijeg i led uklanja se s javnih površina te 

krovova zgrada uz javne prometne površine. 

 Snijeg s javnih prometnih površina treba početi 

uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora 

se uklanjati više puta. 
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 Led se s javnih prometnih površina uklanja čim 

nastane. Snijeg i led se s krovova zgrada uklanja kad 

postoji mogućnost da se odlomi i ugrozi sigurnost 

prolaznika. 

 

Članak 43. 

 

 O uklanjanju snijega i leda s parkirališta brine 

osoba koja njima upravlja ili ih koristi. 

 O uklanjanju snijega i leda s pločnika brinu 

vlasnici zemljišta i zgrada i stanari, a ispred poslovnih 

prostora – vlasnici ili korisnici poslovnih prostora. 

 O uklanjanju snijega i leda s krovova zgrada 

brinu vlasnici, stanari ili poduzeće koje zgradom 

upravlja. 

 

VI. ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA 

 

Članak 44. 

 

Nadzor nad provođenjem ove odluke i propisa 

donesenih na temelju ove odluke obavlja komunalni 

redar u skladu sa člankom 109. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18.). 

Komunalni redar obavlja poslove komunalnog 

redarstva u okviru Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Kršan. 

  

Članak 45. 

 

U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o 

komunalnom redu komunalni redar je ovlašten: 

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna 

iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na 

temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno 

zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba 

nazočnih prilikom nadzora, 

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi 

pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu 

izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih 

prilikom nadzora, 

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i 

potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, 

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično 

stanje na vizualni i drugi odgovarajući način 

(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i 

sl.), 

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe 

nadzora. 

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o 

komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu 

rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i 

pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda 

propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge 

mjere propisane zakonom. 

  

 

 

Članak 46. 

 

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine 

Kršan propisati će se izgled službene odore i službene 

iskaznice komunalnog redara Općine Kršan, koji istu 

mora prilikom provedbe nadzora imati sa sobom i 

pokazati je građaninu ili drugoj osobi prema kojoj 

obavlja nadzor.  

 

Članak 47. 

 

Komunalni redar obavlja nadzor kod pravnih 

osoba uz prethodnu najavu. Iz opravdanih razloga može 

započeti obavljati nadzor i bez najave, ali je obavezan 

prije početka samog nadzora o svom prisustvu 

obavijestiti odgovornu osobu, vlasnika, radnika, člana 

domaćinstva ili susjeda objekta nad kojim se provodi 

nadzor.  

 

Članak 48. 

 

O izvršenom pregledu i utvrđenom stanju te o 

svim podacima i obavijestima pribavljenim prilikom 

obavljanja nadzora, komunalni redar dužan je sastaviti 

zapisnik. 

 Jedan primjerak zapisnika  komunalni redar 

dužan je uručiti osobi kod koje je nadzor obavljen. 

 U obavljanju nadzora komunalni redar može 

prije poduzimanja mjera i radnji za koje je ovlašten 

upozoriti  na nepoštivanje odredbi ove Odluke, te 

naložiti da se usklade postupci s odredbama ove Odluke. 

         

Članak 49. 

 

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe 

obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i 

troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu 

nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru 

njegovih ovlaštenja. 

Upravo tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć 

policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili 

se otpor osnovano očekuje. 

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 50. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 

40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 

ako: 

1. komunalnom redaru ne omogući pregled 

isprave (osobne iskaznice, putovnice, izvoda iz sudskog 

registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet 

stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i 

drugih osoba nazočnih prilikom nadzora (članak 112. 

stavak 1. točka 1.) 

2. komunalnog redara ometa u provedbi 

nadzora (članak 112. stavak 1. točke 4. i 5.). 
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Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će 

se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom 

od 2.500,00 do 10.000,00 kuna. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 

10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz 

stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 51. 

 

Novčane kazne naplaćene za prekršaje 

propisane odredbama članka 50. ove Odluke prihod su 

proračuna jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 52. 

 

Roditelj ili staratelj maloljetnika koji počini 

prekršaj iz ove odluke kaznit će se novčanom kaznom 

predviđenom za tu vrstu prekršaja. 

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

  

Članak 53. 

 

Uvjeti i način uređenja naselja, korištenje 

javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa 

skupljenim komunalnim otpadom na području Općine 

Kršan uređuju se ovom Odlukom kao i posebnim 

Odlukama koje donosi Općinsko Vijeće, a kojima se ova 

pitanja detaljnije reguliraju. 

 

Članak 54. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnom redu (''Službeno glasilo 

Općine Kršan'' br. 04/10., 13/15.).   

  

Članak 55. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana  objave u «Službenom glasilu Općine Kršan». 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-3 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

39. 
 
Temeljem članka 49. stavka 4., članka 51. 

stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja 

(Narodne novine broj 102/17., 32/19.), te članka 19. 

Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 

06/09., 05/13., 02/18.) i članka 86. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo 

Općine Kršan br. 07/09., 07/13., 13/13., 05/15.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 

dana 16. srpnja 2019. godine donijelo 

 

O D L U K U 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama 
 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Predmet odluke 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama (u 

daljnjem tekstu Odluka) uređuju minimalni uvjeti i način 

držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici 

moraju osigurati, način kontrole njihovog 

razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama na području Općine Kršan, a 

sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životinja 

(„Narodne novine“ broj 102/17., 32/19.) (u daljnjem 

tekstu Zakon). 

 

Pojmovi 

 

Članak 2. 

 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 

značenje: 

1.Izgubljena životinja je životinja koja je 

odlutala od vlasnika i on je traži. 

2. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži 

zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te 

životinje. 

3. Napuštena životinja je životinja koju je 

vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio 

zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode 

te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao. 

4. Opasne životinje su životinje koje zbog 

neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima 

mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje 

pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku. 

5. Posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca 

(u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička 

osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili 

privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje. 

6. Prijevoz je premještanje životinja prijevoznim 

sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke 

pri polasku i dolasku na krajnje odredište. 

7. Radne životinje su psi koji služe kao tjelesni 

čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji 

služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje 

drugih poslova. 
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8. Sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: 

sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju 

napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava 

potrebna skrb i pomoć. 

9.Slobodnoživuće mačke su mačke koje su 

rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika. 

10. Službene životinje su životinje koje imaju 

licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih 

državnih tijela. 

11. Pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je 

vlasnik/posjednik nepoznat. 

12. Neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog 

vlasnika/posjednika koji nije registriran sukladno 

propisima o veterinarstvu. 

 

II.  UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 

LJUBIMACA 

 

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca 

 

Članak 3. 

 

Posjednik je dužan: 

1. Osigurati kućnim ljubimcima držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 

Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom. 

2. Psima osigurati prostor koji odgovara 

njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i 

drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje. 

3. Psima osigurati pseću kućicu ili 

odgovarajuću nastambu. 

4. Označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv 

bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu. 

5. Onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim 

površinama bez nadzora. 

6. Na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 

upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim 

dvorišnim ili vrtnim vratima. 

7. Pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te 

osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i 

ozlijeđenih životinja. 

8. Osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 

pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj 

pitkoj vodi. 

9. Redovito održavati čistim prostor u kojem 

borave kućni ljubimci. 

10. Omogućiti komunalnom redaru nadzor nad 

provođenjem ove Odluke, odnosno: 

      - dati mu zatražene osobne isprave, podatke 

i dokumentaciju te ostale informacije o predmetu 

nadzora, 

      - omogućiti mu ulazak i pregled prostora i 

prostorija, 

      - omogućiti očitovanje mikročipa psa, 

odnosno samostalno očitati čip na psu za kojeg 

komunalni redar ocjeni da bi mogao biti opasan. 

 

 

Posjednik ne smije: 

1. Zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na 

njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu. 

2. Ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na 

način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. 

 

Zabranjeno je: 

1. Bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 

sredstava na životinje. 

2. Trčanje životinja privezanih uz motorno 

prijevozno sredstvo koje je u pokretu. 

3. Držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 

prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 

slobodnog kretanja izvan tog prostora. 

4. Vezati pse, osim privremeno u iznimnim 

situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 

izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da 

mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a 

sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 

materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se 

sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti 

na manje od 5 metara. 

5. Trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca 

na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta 

posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima 

koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a vlasnik/posjednik 

im je dužan osigurati svakodnevni nadzor. 

6. Držati kao kućne ljubimce opasne i 

potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu 

opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta. 

7. Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem 

i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 

držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna 

za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti 

metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, 

patnje ili strah. 

8. Koordinacijska radna skupina iz članka 70. 

Zakona može predlagati propisivanje uvjeta za držanje 

različitih životinjskih vrsta. 

9. Općina Kršan kontrolira obvezu označavanja 

pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi 

označeni mikročipom. 

10.Zabranjeno je držati neupisanog i 

neoznačenog psa. 

 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama 

i obiteljskim kućama 

 

Članak 4. 

 

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim 

prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih 

ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima 

zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje 

onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici 

zgrade sukladno propisima o vlasništvu. 

Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih 

na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način 
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krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara 

okolnih nekretnina. 

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 

okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi 

obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih 

aktivnosti. 

Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan ili 

trajno smješten u ograđenom prostoru za pse. 

Pas se smije vezati samo ako ne postoji 

mogućnost smještanja u ograđeni prostor za 

pse. 

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim 

lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je 

odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio 

daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa. 

Posjednik je dužan u roku od 10 dana od 

udomljavanja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti 

nadležnoj Veterinarskoj stanici. 

 

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine 

 

Članak 5. 

 

Pse se smije izvoditi na javne površine samo 

ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod 

nadzorom posjednika. 

 

Članak 6. 

 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u 

prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje 

vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom 

Odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 7. 

 

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili 

na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 

igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim 

terenima, neograđenim dvorištima škola, vrtića i 

građevinama javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, 

vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne 

namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja 

igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne 

skupove te na drugim mjestima gdje postoji opasnost 

ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja 

ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika 

prostora. 

Zabranjeno je dovođenje i držanje te kupanje 

pasa u moru na svim uređenim plažama, osim na onima 

koje su označene kao plaže za kupanje pasa. 

Dovođenje, držanje i kupanje pasa u moru 

dozvoljeno je na neuređenim plažama izvan naseljenog 

područja. 

 

Članak 8. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 

izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi 

pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu, koju njegovo 

ljubimac onečisti. 

 

Članak 9. 

 

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove 

Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć 

osobama s invaliditetom. 

 

Postupanje s opasnim psima 

 

Članak 10. 

 

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere 

propisane Pravilnikom o opasnim psima. 

 

Članak 11. 

 

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni 

redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu 

kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere 

propisane Pravilnikom o opasnim psima. 

Ukoliko posjednik ne pokaže potrebnu 

dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni 

zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju 

za daljnje postupanje. 

 

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca 

 

Članak 12. 

 

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim 

ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i 

uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela. 

 

Slobodno živuće mačke 

 

Članak 13. 

 

Na javnim površinama dozvoljeno je 

postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: 

hranilišta). 

Hranilišta se postavljaju nakon provedenog 

javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za 

podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta, koji 

raspisuje Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: 

načelnik). 

Postavljanje hranilišta odobrava Općinski 

načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz 

prethodno mišljenje Mjesnog odbora na području kojeg 

se hranilište želi postaviti. 

U slučaju da Mjesni odbor da negativno 

mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, obvezan je 

predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za 

hranilište, a u protivnom negativno mišljenje se neće 

uvažiti. 
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Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 

propisati će se naknadno, Odlukom Općinskog 

načelnika. 

U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti 

koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu 

građana provode pravne osobe koje obavljaju 

zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u 

suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o 

veterinarskoj djelatnosti. 

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 

odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i 

čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, 

odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 

redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a 

temeljem obavijesti nadležnog javnopravnog tijela. 

Nije dozvoljeno hranjenje životinja i ostavljanje 

hrane za životinje, na javnim površinama izvan 

označenih hranilišta. 

 

III.  NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 

NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 

 

Postupanje s izgubljenim životinjama 

 

Članak 14. 

 

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 3 

dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov 

nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od 

dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti 

veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje 

Upisnika kućnih ljubimaca. 

Ako u roku od 14 dana od dana objave 

podataka posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje 

životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može 

udomiti. 

Posjednik izgubljene životinje dužan je 

nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini 

životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja 

posjedniku. 

 

Postupanje s napuštenim životinjama 

 

Članak 15. 

 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 

mora u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti 

sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u 

tom roku vratio posjedniku. 

Kontakt informacije skloništa s kojim Općina 

Kršan ima potpisan ugovor objavljuje se na službenim 

internetskim stranicama Općine Kršan. 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 

mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 

posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene 

životinje. 

Životinja se ne smješta u sklonište, ako se po 

nalasku životinje može utvrditi njezin posjednik te se 

životinja odmah može vratiti posjedniku, osim ako 

posjednik ne može odmah doći po životinju. 

Sve troškove skloništa za primljenu životinju 

financira Općina Kršan. 

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, 

dužan je nadoknaditi sve troškove, uključujući i one iz 

stavka 5. ovog članka, kao i svaku štetu koju počini 

životinja, od trenutka nestanka do trenutka vraćanja 

posjedniku. 

 

IV.  NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 

ŽIVOTINJAMA 

 

Zaštita divljih životinja pronađenih izvan prirodnog 

staništa 

 

Članak 16. 

 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim 

vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat 

će se sukladno važećim propisima o zaštiti životinja, 

zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu. 

 

V.  ZAŠTITA ŽIVOTINJA 
 

Poticanje zaštite životinja 

 

Članak 18. 

 

Općina Kršan će prema obvezi utvrđenoj 

Zakonom poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, s 

posebice mladih o brizi i zaštiti životinja. 

 

Obveza pružanja pomoći životinji 

 

Članak 19. 

 

Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili 

bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako 

to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati 

pružanje pomoći. 

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik 

životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i 

bolesnim životinjama mora organizirati i financirati 

Općina Kršan. 

Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne 

životinje, troškove snosi posjednik, koji je obvezan 

nadoknaditi Općini Kršan i troškove iz stavka 2. ovog 

članka. 
 

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 
 

Članak 20. 
 

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje 

donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 

sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u 

zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela 

Općine Kršan. 
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Članak 21. 

 

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na 

javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim 

prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju 

kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima 

moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima. 

 

VI.  NADZOR 

 

Ovlasti komunalnog redara 

 

Članak 22. 

 

Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni 

redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten 

zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se 

prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja 

opravdano očekuje pružanje otpora. 

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti 

kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi 

fizičkih ili pravnih osoba. 

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 

komunalni redar ima pravo i obvezu: 

1. pregledati isprave na temelju kojih se može 

utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih 

nadzoru, 

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže 

kućni ljubimci, 

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba, 

4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju, 

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način, 

6. očitati mikročip, 

7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno 

prekršajnu prijavu nadležnim tijelima, 

8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu 

uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom 

pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne, 

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 

Odlukom, 

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne 

osobe, 

11. narediti fizičkim i pravnim osobama 

otklanjanja prekršaja, 

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 

nadzora. 

O postupanju koje je protivno odredbama ove 

Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar 

dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje. 

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog 

redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar 

može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti 

usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te 

kasnije dostaviti pisano rješenje. 

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 

veterinarskoj inspekciji kada: 

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni 

ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može 

zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da 

je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim 

uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili 

velikim strahom, 

2. posjednik nije označio mikročipom psa u 

roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, nije 

redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid 

dokumentaciju kojom to može potvrditi suprotno 

(putovnicu kućnog ljubimca), 

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja 

mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, 

ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg 

gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija 

veterinarske inspekcije, 

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 

mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije 

dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o 

zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 

20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, 

a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je 

odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni 

svi uvjeti propisani važećim propisima, 

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane 

Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog 

psa, 

6. posjednik nije pravodobno zatražio 

veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i 

odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog 

ljubimca, 

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o 

zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva, 

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio 

nestanak kućnog ljubimca, 

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je 

napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad, 

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje 

te u zabavne ili druge svrhe. 

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju 

i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja 

upućuje na mučenje ili ubijanje životinja. 

U svim slučajevima u kojima komunalni redar 

tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o 

zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, 

a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o 

zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci 

dostavlja obavijest o poduzetim mjerama. 

 

Žalba protiv rješenja komunalnog redara 
 

Članak 23. 

 

Protiv rješenja komunalnog redara može se 

izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave 

rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa 

izvršenje rješenja. 

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog 

redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne 
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samouprave nadležno za drugostupanjske poslove 

komunalnog gospodarstva. 

 

VI.  KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 24. 

 

Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom 

prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za 

potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 

Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi 

ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i 

sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu 

svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno 

upozorenje. 

Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, 

prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 500,00 do 

2.000,00 kuna kada: 

1. Nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 

Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom 

(čl.3.st.1.toč.1.). 

2. Psu nije osigurao prostor koji odgovara 

njihovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih 

neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja 

(čl.3.st.1.toč.2.). 

3. Psu nije osigurao pseću kućicu ili 

odgovarajuću nastambu (čl.3.st.1.toč.3.).  

4. Nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po 

javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.).  

5. Nije na vidljivom mjestu stavi oznaku koja 

upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na 

ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.).  

6. Nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i 

pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj 

pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.).  

7. Redovito ne čisti i ne održava urednim 

prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.).  

8. Istrčava kućnog ljubimca vezanjem za 

motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu 

(čl.3.st.3.toč.2.).  

9. Drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u 

prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 

slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl.3.st.3.toč.3.).  

10. Veže psa, osim privremeno u iznimnim 

situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 

izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da 

mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 

metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od 

takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili 

ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži 

propisanih pravila o vezanju psa (čl.3.st.3.toč.4.).  

11. Trajno drži kućnih ljubimaca na adresi 

različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u 

slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki 

objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu 

ne osigura svakodnevni nadzor (čl.3.st.3.toč.5.).  

12. Drži kao kućne ljubimce opasne i 

potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu 

opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta. 

(čl.3.st.3.toč.6.).  

13. Posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili 

školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u 

odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu 

(čl.3.st.3.toč.7.). 

14. Posjednik kućnog ljubimaca ne drži na 

način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši 

dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih 

nekretnina (čl.4.st.2.).  

15. Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 

okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja 

nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti 

(čl.4.st.3.).  

16. Posjednik ne smije držati tako da je trajno 

vezan ili trajno smješten u ograđenom prostoru za pse 

(čl.4.st.4.).  

17. Posjednik smije vezati psa samo ako ne 

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse 

(čl.4.st.5.).  

18. Ako posjednik čiji pas učestalim i 

dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, 

nije odmah poduzeo odgovarajuće mjere kako bi 

spriječio daljnje uznemiravanje građana ili nije uklonio 

psa (čl.4.st.6.). 

19. Ne prijavi nadležnoj Veterinarskoj stanici 

udomljenje ili kupnju psa ili mačke u roku od 10 dana 

(čl.4.st.7.).  

20. Psa izvodi na javne površine ukoliko pas 

nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 

posjednika (čl.7.).  

21. Dozvoli da se kućni ljubimac kreće 

slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, 

cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, 

neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim 

mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja 

zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez 

dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora ( 

čl.7.st.1.). 

22. Pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu 

površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu 

površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.8.).  

23. Ako se vrši uzgoj kućnih ljubimaca koji nije 

prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač ne 

posjeduje rješenje nadležnog tijela (čl.12.).  

24. Koristiti životinje za sakupljanje donacija, 

prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, 

tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez 

suglasnosti nadležnog tijela Općine Kršan. (čl.20.).  

25. Prodaje kućne ljubimce na javnim 

površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim 

prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju 

kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima 

moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima 

(čl.21.). 
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VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste 

 

Članak 25. 

 

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 

opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji 

pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja 

na snagu ove Odluke evidentirani u tijelu nadležnom za 

zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do 

njihovog uginuća. 

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 

opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji 

ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke prijavi, radi 

evidentiranja općinskom upravnom tijelu nadležnom za 

zaštitu životinja, posjednik može nastaviti držati do 

njihovog uginuća.  
 

Članak 26. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

„Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, 

načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i 

načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama (''Službeno glasilo 

Općine Kršan'' br. 04/10.). 
 

Članak 26. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana  objave u «Službenom glasilu Općine Kršan». 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-4 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

40. 

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi 

(Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 

16/17, 130/17), članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

te čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 2/18.), Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana  16. srpnja 2019. godine donijelo 

je 

 

O D L U K U 

 o socijalnoj skrbi 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne 

skrbi koje osigurava Općina Kršan, propisana Zakonom 

kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: 

Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, te 

uvjeti i način njihova ostvarivanja tih prava.  

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a 

koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 

ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne 

skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odjel), 

Općinski načelnik Općine Kršan (u daljnjem tekstu: 

Općinski načelnik) i Odbor za socijalna pitanja Općine 

Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor). 

Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan ima 

predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeća 

Općine Kršan. Predsjednik Odbora može po potrebi 

dodatno imenovati stručnog člana Odbora (socijalni 

radnik, liječnik i sl.). 

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz 

socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može 

povjeriti, udrugama i dr. neprofitnim organizacijama, 

pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenim za obavljanje tih 

usluga na temelju ugovora. 

U slučaju kada Općina sufinancira poslova iz st. 

3. ovog članka Općina s istima sklapa ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama i traži od njih izvješće 

i dokaze o utrošku odobrenih sredstava.   

 

Članak 3. 

 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom 

Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Kršan (u 

daljnjem tekstu: Općina), ukoliko je Zakonom ili drugim 

propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno 

na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih 

osoba. 

Općinsko vijeće Općine Kršan za svaku 

kalendarsku godinu uz Proračun Općine Kršan donosi 

Program socijalne skrbi Općine Kršan, kojim se utvrđuje 

opseg prava i pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

propisanih Zakonom, te opseg prava i pomoći propisanih 

ovom Odlukom, a sukladno raspoloživim proračunskim 

sredstvima. 

 

 

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201
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Članak 4.  

 

Svaki građanin Općine Kršan dužan je brinuti 

se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba 

osoba koje po zakonu ili je po drugoj pravnoj osnovi 

dužan uzdržavati. 

Svaki građanin Općine Kršan je svojim radom, 

prihodom i imovinom dužan pridonositi sprečavanju, 

otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, 

kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, 

posebice djece i osoba starije životne dobi te drugih 

članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi. 

 

II.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 5. 

 

 Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem 

tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.  

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom 

Odlukom mogu ostvarivati hrvatski državljani koji imaju 

prebivalište na području Općine, te stranci i osobe bez 

državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine 

Kršan. 

 

Članak 6. 

 

 Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj 

osobi dati istinite osobne podatke o svom prihodu i 

imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi 

priznavanje nekog prava i pisanom izjavom omogućiti 

njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava 

novčane naknade i socijalne usluge te tijekom korištenja 

prava. 

   

III.  UVJETI - KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE 

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 7. 

 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 5. 

ove Odluke može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava 

jedan ili pak više uvjeta koji su kumulativno ispunjeni: 

1. socijalni uvjet, 

2. uvjet prihoda, 

3. posebni uvjet, 

4. uvjet korištenja doplatka za djecu. 

  

1. Socijalni uvjet 

Članak 8. 

 

 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje 

jedno od prava na temelju rješenja nadležnog Centra za 

socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar), i to: 

- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, 

- pravo na osobnu invalidninu,  

- pravo na doplatak za pomoć i njegu. 

 

Smatra se da nije ispunjen socijalni uvjet 

ukoliko je osoba koja ostvaruje jedno od prava iz st. 1. 

ovog članka smještena u posebnu ustanovu, odnosno 

ukoliko ista stalno ne živi u obitelji. 

 

2. Uvjet prihoda 

Članak 9. 

 

 Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom: 

- jednočlano domaćinstvo do 1.800,00 kuna (bez 

zaštitnog dodatka), 

- dvočlano domaćinstvo do 2.400,00 kuna 

mjesečno, 

- tročlano domaćinstvo do 2.700,00 kuna 

mjesečno, 

- četveročlano domaćinstvo do 3.000,00 kuna 

mjesečno, 

- peteročlano domaćinstvo do 3.300,00 kuna 

mjesečno, 

- domaćinstvo s šest i više članova – imovinski 

se cenzus za svakog člana povećava za 300,00 

kuna mjesečno. 

 

 Prihodom u smislu st. 1. ovog članka, smatra se 

iznos prosječnog mjesečnog prihoda jednočlanog ili 

višečlanog domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u tri 

mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen 

zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja 

jednočlano odnosno višečlano domaćinstvo ostvari po 

osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki 

drugi način. 

 Jednočlano domaćinstvo čini osoba koja nema 

obitelji ili živi bez članova obitelji. 

 Domaćinstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi 

srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju 

prihode na drugi način i troše ih zajedno. 

 U slučaju dvojbe u istinitost tvrdnji vezanih uz 

broj članova pojedinog domaćinstva i ostale podatke, 

nužne za ostvarivanje prava po osnovi ove Odluke, 

Općina Kršan utvrđivat će podatke po službenoj 

dužnosti. 

Članak 10. 

 

 U prihod iz članka 9. stavka 1. ne uračunava se 

iznos s osnova pomoći ostvarene od strane nadležnog 

Centra za socijalnu skrb kao ni iznos s osnova pomoći iz 

socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom. 

 U prihod se ne uračunava ni iznos koji na 

temelju propisa o obiteljskim odnosima član 

domaćinstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član 

njezinog domaćinstva. 

 

3. Posebni uvjet 

Članak 11. 

 

 Posebni uvjet ispunjavaju: 
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1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, 

zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja    

Domovinskog rata, 

2. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i 

dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog 

rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno 

Zakonu), 

3. 30% i više ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o 

zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 

4. osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70%  i 

više, 

5. dobrovoljni darivatelji krvi i to: muškarac s 35 

darivanja i više te žena s 25  darivanja i više. 

  

4. Uvjet korištenja doplatka za djecu 

 

Članak 12. 

 

 Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava 

korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu 

sukladno propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava 

na doplatak za djecu. 

 Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjavaju: 

- samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na dječji 

doplatak, 

- obitelj s dvoje ili više djece koji ostvaruju pravo na 

dječji doplatak. 

 

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 13. 

 

 Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne 

skrbi, kako slijedi: 

 

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja: 

1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine, 

1.2. pravo na naknadnu za komunalnu naknadu,  

1.3. pravo na naknadu  za odvoz kućnog otpada, 

1.4. pravo na naknadu za usluga korištenja javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, 

1.5. pravo na pomoć u plaćanju utroška električne 

energije, 

2. pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem – 

demografske mjere:  

2.1. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu 

marendu i troškova prehrane u          

produženom boravku učenika osnovnih škola, 

2.2. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika 

srednjih škola (Odluka Općinskog načelnika), 

2.3. pravo na sufinanciranje učeničkog doma 

učenika srednjih škola (Odluka Općinskog 

načelnika i Uredbe Vlade RH), 

2.4. pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika 

(Odluka Općinskog načelnika), 

2.5. pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i 

vrtićima (Odluka Općinskog vijeća), 

2.6. pravo na sufinanciranje školskih izleta / 

edukacija (Odluka Općinskog načelnika), 

3.  pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu 

opreme za novorođenčad, 

4. pravo na besplatnu hranu za dojenčad, 

5. pravo na pomoć za djecu s teškoćama u razvoju, 

6.  pravo na novčani bon povodom božićnih i uskršnjih 

blagdana za umirovljenike, domaćice i nezaposlene 

osobe s navršenih 55 godina života, 

7.  pravo na jednokratnu novčanu pomoć / bon za 

prehranu, 

8. pravo na podmirenje pogrebnih troškova. 

  

 Osim prava utvrđenih u prethodnom stavku 

ovog članka, ovom se Odlukom utvrđuje i mogućnost za 

pružanje financijske pomoći kao i za sufinanciranje: 

1. programa zaštite djece, starijih i nemoćnih 

osoba, 

2. programa zaštite invalidnih osoba i bolesnika, 

 

 Korisnik može ostvariti istodobno i više 

pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu st. 

1. i 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje 

ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, 

izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE 

STANOVANJA  

 

Članak 14. 

 

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se 

korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji 

ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet 

(pod posebnim uvjetom pravo na naknadu za troškove 

stanovanja ostvaruju korisnici pod točkom 1. i 2. članka 

11. ove Odluke).  

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, 

komunalnu naknadu, električnu energiju,  vodu, 

odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s 

posebnim propisima. 

  

 Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se 

mjesečno direktno na tekući račun: 

- korisnicima zajamčene minimalne naknade u visini 

50% zajamčene minimalne naknade, 

-korisnicima socijalnog uvjeta i posebnog uvjeta u 

visini:  

 - 40,00 kn utroška električne energije po osobi 

u kućanstvu, 

 - 3m
3
 za utrošenu vodu po osobi u kućanstvu, 

 - naknadu za odvoz smeća po broju članova 

kućanstva, 

 - komunalna naknada oslobađa se u cijelosti 

plaćanja računa Općini Kršan, 

sve umanjene za troškove mjesečne najamnine 

najmoprimcu općinskog stana. 

 



 

SLUŽBENO GLASILO 

18. srpnja 2019.                                              OPĆINE KRŠAN                       Stranica  17  -  Broj 8 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Osim uvjeta iz čl. 1. pravo na pomoć za 

podmirenje komunalne naknade ostvaruje se i temeljem 

posebnog propisa: Odluke o komunalnoj naknadi Općine 

Kršan. 

 

 Korisnici pod točkom 3., 4., 5. ovog članka 

oslobađaju se plaćanja komunalne naknade pri Općini 

Kršan. 

 

Članak 15. 

 

Korisnici prava na pomoć za stanovanje stječu 

pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne 

cijene vodnih usluga (utrošak vode sa održavanjem 

vodomjera) za količinu isporučene vode nužne za 

osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj 

osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje 

cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« 

112/10.).  

 

PRAVO NA POTPORE U VEZI S ODGOJEM I 

OBRAZOVANJEM – DEMOGRAFSKE MJERE 

 

PRAVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA 

BESPLATNU MARENDU I TROŠKOVA 

PREHRANE U PRODUŽENOM BORAVAKU 

OSNOVNIH ŠKOLA 

 

Članak 16. 

 

 Pravo učenika osnovnih školana besplatnu 

marendu i troškova prehrane u produženom boravku 

organizirane osnovnim školama može ostvariti učenik 

ako roditelj ispunjava jedan od ovih uvjeta: 

1. socijalni uvjet, 

2. uvjet prihoda, 

3. posebni uvjet (točka 1. i 2. čl. 11.), 

4. uvjet korištenja doplatka za djecu.   

 

 Korisnik ispunjava uvjet dječjeg doplatka za 

dvoje ili više djece koji žive u istom domaćinstvu, te 

uvjet dječjeg doplatka ako se radi o samohranom 

roditelju, bez obzira na broj djece. 

 Samohrani roditelj, u smislu ove Odluke, 

smatra se svaki roditelj koji nije u braku i ne živi u 

izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje 

dijete.  

  

Učenik osnovne škole koji je temeljem rješenja 

Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj 

može ostvariti pravo na besplatnu marendu i produženi 

boravak, a ukoliko je ispunjen barem jedan od uvjeta iz 

st. 1. ovog članka. 

Prava utvrđena na način iz st. 1. ovog članka 

traju do kraja tekuće školske godine. 

 

 

PRAVO NA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA 

UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 

 

Članak 17. 

 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika 

srednjih škola ostvaruje na temelju Odluke Općinskog 

načelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola s područja Općine Kršan za svaku 

školsku godinu ovisno o Uredbi Vlade RH i osiguranim 

proračunskim sredstvima. 

 

PRAVO NA SUFINANCIRANJE UČENIČKOG 

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 

 

Članak 18. 

 

Pravo na sufinanciranje učeničkog doma 

učenika srednjih škola ostvaruje na temelju Odluke 

Općinskog načelnika o sufinanciranju 50 % smještaja 

učenika u učenički dom ovisno o osiguranim 

proračunskim sredstvima za svaku školsku godinu. 

Istovremeno se ne mogu ostvariti prava na 

sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola s područja Općine Kršan i sufinanciranje 

učeničkog doma redovitih učenika srednjih škola s 

područja Općine Kršan. 

Iznimno, ako dijete / obitelj ostvaruje prava za 

sufinanciranje učeničkog doma pri Centru za socijalu 

skrb, tada ne ostvaruje prava na temelju Odluke 

Općinskog načelnika. 

   

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVKU ŠKOLSKIH 

UDŽBENIKA 

 

Članak 19. 

 

Pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika 

učenika osnovnih škola ostvaruju se na temelju Odluke 

Općinskog načelnika o sufinanciranju nabavke 

udžbenika ovisno o odlukama Ministarstva i osiguranim 

proračunskim sredstvima s područja Općine Kršan za 

svaku školsku godinu. 

Iznimno, ako dijete / obitelj ostvaruje prava za 

sufinanciranje školskih udžbenika pri Centru za socijalu 

skrb, tada ne ostvaruje prava na temelju Odluke 

Općinskog načelnika.  

 

PRAVO NA BESPLATNI BORAVAK DJECE U 

JASLICAMA I VRTIĆIMA 

 

Članak 20. 

 

 Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtiću 

(cjelodnevni i poludnevni boravak) dijete može ostvariti 

po Odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja i naobrazbe u Općini  Kršan. 
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PRAVO NA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH 

IZLETA / EDUKACIJA 
 

Članak 21. 

 

Pravo na sufinanciranje završnog školskog 

izleta ostvaruju učenici osmih razreda osnovnih škola, 

maturalne zabave učenika 3. i 4. razreda SŠ, s 

prebivalištem na području Općine Kršan u visini  

određenom Odlukom Općinskog načelnika. 

 Pravo na sufinanciranje edukativnih programa 

ostvaruju učenici osnove i srednje škole u visini  

određenom Odlukom Općinskog načelnika. 

 

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU 

NAKNADU POVODOM ROĐENJA DJETETA 

 

Članak 22. 

 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu 

roditelji novorođenog djeteta, i to u iznosu od 4.000,00 

kn za prvorođeno dijete, te po tisuću kuna više za svako 

novorođeno dijete u obitelji. 

 Pravo na pomoć iz st. 1. pripada podnositelju 

zahtjeva, ukoliko podnositelj zahtjeva ima prebivalište 

najmanje posljednje 2 (dvije) godine od rođenja djeteta 

na području Općine Kršan. 

 Osim uvjeta iz st. 2. ovog članka za 

ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je  

prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i 

novorođenog djeteta odnosno svih članova kućanstva na 

području Općine Kršan. 

 Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz toč. 

1. mora se podnijeti u roku 1 (jedne) godine od rođenja 

djeteta, što se dokazuje dostavom Izvoda iz matice 

rođenih za novorođeno dijete. 

 

PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU 

DOJENČADI 
 

Članak 23. 

 

 Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može 

ostvariti dijete u dobi do navršene 1 (jedne) godine 

života, a najduže do 3 (tri) godine života, uz preporuku 

liječnika specijaliste.  

 

 Osim uvjeta iz st. 1. ovog članka za 

ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je  

prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i 

novorođenog djeteta odnosno svih članova kućanstva na 

području Općine Kršan. 

 

PRAVO NA POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆMA U 

RAZVOJU 
 

Članak 24. 

 

 Za djecu s teškoćama u razvoju, s 

poremećajima u ponašanju, teškoćama u govoru i dr., 

sufinancira se prijevoz do odgojno obrazovne ustanove, 

boravak  u odgojno-obrazovnim ustanovama odnosno 

provođenje zdravstvenih tretmana, temeljem rješenja 

nadležnih ustanova, preporuka  liječnika i rehabilitatora. 

 

PRAVO NA NOVČANI BON POVODOM 

BOŽIĆNIH I USKRŠNJIH BLAGDANA  

 

Članak 25. 

 

Pravo na pomoć povodom božićnih i uskršnjih 

blagdana ostvaruju svi umirovljenici s područja Općine 

Kršan i domaćice / nezaposlene osobe s navršenih 55 

godina života prema godišnjoj Odluci Općinskog 

načelnika na prijedlog Odbora u skladu s planiranim 

proračunskim sredstvima. 

 

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ 

ILI BON ZA PREHRANU 

 

Članak 26. 

 

 Jednokratna novčana pomoć odobrava se 

temeljem prijedloga Odbora, a može se odobriti samcu 

ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti ( npr. bolesti 

ili smrti člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak 

posla ili slično) nisu u mogućnosti djelomično ili u 

cijelosti zadovoljiti osnove životne potrebe. 

 Pomoć se odobrava u pravilu u novcu, a 

izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim 

oblikom pomoći ne bi ostvarivala njena svrha, 

jednokratna pomoć može biti zamjenjiva bonom za 

prehranu.  

 

 Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana 

pomoć / bon može biti dodijeljena u više navrata do 

najviše ukupne visine od 2.000,00 kn godišnje. 

 Sukladno Zakonu, Centar za socijalnu skrb i 

Općina Kršan razmjenjuju podatke o priznatim 

jednokratnim naknadama. 

 

PRAVO NA PODMIRENJE POGREBNIH 

TROŠKOVA 

 

Članak 27. 

 

 Pravo na podmirenje pogrebnih troškova stječu 

supružnici, roditelji, djeca, te ostali krvni srodnici u 

pravoj liniji, a iznimno braća i sestre kada pokojnik 

nema obitelj za pokojnika s prijavljenim prebivalištem 

na području  Općine Kršan. 

 Troškove pogrebnih usluga u iznosu od 

1.000,00 kn snosi Općina Kršan isplatom na tekući račun 

podnositelja zahtjeva. 

 Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava 

temeljem ovog članka mora se podnijeti u roku 1 godine 

od nastupa smrti, što se dokazuje dostavom Izvoda iz 

matice umrlih. 
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OSTALI OBLICI POMOĆI  

 

Članak 28. 

 

 Općina će, ukoliko za to bude sredstava, 

izdvajati sredstva i za ostale oblike pomoći, odnosno za 

sufinanciranje program, projekata  i aktivnosti koje se 

provode u svrhu zaštite  životnog standarda i 

zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, osobe treće 

životne dobi, zaštite invalida i bolesnih, za zaštitu te 

zdravstveni razvoj djece, kao i djelovanja radi prevencije 

poremećaja u ponašanja, bolesti i ovisnosti. 

Pravo na sufinanciranje programa, projekata i 

aktivnosti iz st. 1. ovog članka ostvaruju udruge, 

zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna 

svrha nije stjecanje dobiti prema Zakonu o udrugama, 

Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 

i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge te Odluci o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja javnih potreba 

sredstvima iz Proračuna Općine Kršan, te fizičke i 

pravne osobe temeljem pojedinačnih pismeno 

podnesenih i obrazloženih zahtjeva i Programa rada. 

Odluku o sufinanciranju programa, projekata  i 

aktivnosti iz  ovog članka  donosi Općinski načelnik na 

prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 

programa, projekata i aktivnosti koje se financiraju iz 

Proračuna Općine Kršan za udruge i sl. te prema 

prijedlogu Odbora za socijalna pitanja  za ostale fizičke i 

pravne osobe. 

 

V. NADLEŽNOST I  POSTUPAK 

 

Članak 29. 

 

 Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne 

skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev 

stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, 

skrbnika ili udomitelja, ili bilo kojeg punoljetnog člana 

domaćinstva. 

Članak 30. 

 

 Zahtjev  se u pisanom obliku podnosi Općini 

Kršan. 

Podnositelj zahtjeva dužan je dati istinite 

osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao 

o drugim okolnostima o kojima ovisi ostvarivanje prava. 

Za točnosti podataka podnositelj odgovara 

materijalno i kazneno. 

Uz zahtjev za pokretanje  postupka za 

ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom 

korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno 

predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne 

za ostvarivanje prava. 

 

 

 

 

Članak 31. 

 

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od 

prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja 

potpunog zahtjeva. 

  

Članak 32. 

 

 O zahtjevu za ostvarivanje prava iz čl. 30. 

odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom 

stupnju Rješenjem odlučuje Odjel, ukoliko ovom 

Odlukom nije drugačije utvrđeno. 

 Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz 

čl. 14., 15., 16., 22., 23. i 27. ove Odluke nadležan je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan. 

 O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje 

nadležno upravno tijelo Istarske županije. 

 Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz 

čl. 17., 18., 19., 21., 24., 25., 26. i 28. ove Odluke 

nadležan je Općinski načelnik. 

 

Članak 33. 

 

 Korisnik kojem je priznato pravo propisano 

ovom odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku 

promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava 

propisanih ovom Odlukom, u roku 15 dana od dana 

nastanka promjene.  

Ostvarenje prava utvrđenih ovom Odlukom 

traje dok se ne promijene uvjeti koji su njome 

predviđeni, a koji su potrebni za njihovo ostvarenje, ako 

se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje 

pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti 

novo rješenje. 

  

Članak 34.  
 

  Jedinstveni upravni odjel istaknuti će na web 

stranici Općine Kršan zahtjev i potrebnu dokumentaciju 

za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. 

Jedinstveni upravni odjel dužan je prema 

Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i 

dokumentacije o ostvarivanju prava za podmirenje 

troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi 

voditi propisanu evidenciju i sastavljati izvješće, te 

dostavljati nadležnim tijelima. 

    

Članak 35. 

 

 Općinski načelnik ima pravo vršiti nadzor nad 

korištenjem sredstava odobrenih za ostvarivanje prava 

sukladno odredbama ove Odluke. 

 Na zahtjev Općinskog načelnika korisnik je 

dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih 

sredstava. 
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VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 36. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana donošenja, a objavit će se u “Službenom glasilu 

Općine Kršan”. 

 

Članak 37. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van 

snage Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeno glasilo 

Općine Kršan” br. 9/04, 8/07, 6/11). 

 

Članak 39. 

 

 Usklađivanje postojećih rješenja kojima se 

utvrđuje ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 9/04, 8/07, 6/11) sa 

ovom Odlukom, izvršiti će se najkasnije u roku do 31. 

prosinca 2019. godine od dana njezinog stupanja na 

snagu. 
    

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-5 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

41. 
 

Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o javnim 

priznanjima i nagradama Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/15), razmatrajući prijedlog 

Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 

 RATKU RUNKU dodjeljuje se Godišnja 

nagrada Općine Kršan za ostvarene iznimne rezultate na 

području gospodarstva. 

 

II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 
 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-6 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

42. 

 
     Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o javnim 

priznanjima i nagradama Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/15), razmatrajući prijedlog 

Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 KATICI KOS dodjeljuje se Godišnja nagrada 

Općine Kršan za osobite zasluge na razvoju 

ugostiteljstva Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-7 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

                                      Potpredsjednik vijeća 
 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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43. 
 

Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o javnim 

priznanjima i nagradama Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/15), razmatrajući prijedlog 

Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 

 DORINI KNAPIĆ dodjeljuje se Godišnja 

nagrada Općine Kršan za osobite zasluge na razvoju 

ugostiteljstva Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-8 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 
 

44. 
 

Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13, 

02/18.), čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 13/13, 05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o 

javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/15), 

razmatrajući prijedlog Komisije za dodjelu javnih 

priznanja Općine Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan 

na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 

 NADI PERŠIĆ dodjeljuje se Godišnja nagrada 

Općine Kršan za ostvarene iznimne rezultate na 

području školstva, odgoja i obrazovanja. 

 

II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-9 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

45. 
 

Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o javnim 

priznanjima i nagradama Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/15), razmatrajući prijedlog 

Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 

 SILVANI SMILOVIĆ dodjeljuje se Godišnja 

nagrada Općine Kršan za predan rad i osobite zasluge za 

razvoj Općine Kršan. 
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II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-10 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

46. 
 

Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o javnim 

priznanjima i nagradama Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/15), razmatrajući prijedlog 

Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 

 Udruzi ČEPLJONSKE MAŠKARE 

dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Kršan za 

ostvarene iznimne rezultate na području kulture, 

očuvanja običaja i promocije Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-11 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

47. 

 
Temeljem članka 15. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18.), 

čl. 85. i 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 

05/15, 02/18.) i čl. 14. st. 1. Odluke o javnim 

priznanjima i nagradama Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/15), razmatrajući prijedlog 

Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

16. srpnja 2019. godine donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli Godišnje nagrade Općine Kršan 

  

I. 

 

 BRANKU KATIČIĆU – ĐOLE dodjeljuje se 

Godišnja nagrada Općine Kršan za ostvarene iznimne 

rezultate na području razvoja sporta. 

 

II. 

 

 Godišnju nagradu iz točke I. ove Odluke uručiti 

će Općinski načelnik Općine Kršan na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Kršan dana 19. srpnja 2019. 

godine. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-19-12 

Kršan, 16. srpnja 2019. 

 

                                      Potpredsjednik vijeća 

 

                                       Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE 

MANJINE 

 

1. 
 

 Na temelju odredbi Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina ('Narodne novine' br. 155/02, 47/10 

– OUSRH, 80/10, 93/11) i čl. 104. Zakona o izboru 

vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne 

novine br. 25/19), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 

Općine Kršan na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 

17. lipnja 2019. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izboru Mandatnog povjerenstva 

 

I. 

 

 U Mandatno povjerenstvo Vijeća bošnjačke 

nacionalne manjine Općine Kršan izabiru se: 

 

 1. Enver Belkić – predsjednik,  

 2. Ermina Šibonjić – član, 

 3. Sabina Kenjar – član. 

 

II. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

 

KLASA: 013-01/19-01/3 

URBROJ: 2144/04-01-19-4 

Kršan, 17. lipnja 2019. 

   Predsjedavajući Vijeća  

bošnjačke nacionalne manjine 

 

             Valdi Runko v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

             

2. 
 

 Na temelju odredbi Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10 

– OUSRH, 80/10, 93/11) ) i čl. 104. Zakona o izboru 

vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne 

novine br. 25/19) razmatrajući Izvješće Mandatnog 

povjerenstva od 17. lipnja 2019. godine, Vijeće 

bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan na 

konstituirajućoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2019. 

godine donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o verifikaciji mandata članova 

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan 

 

I. 

 

 Verificira se mandat u trajanju od četiri godine 

članovima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine 

Kršan kako slijedi:  

 

1. ESAD ČOLIĆ 

2. ELVIS ŠAKANOVIĆ 

3. SANELA MIKOLJ 

4. ZURIJETA ĆULAH 

5. SABINA KENJAR 

6. ENVER BELKIĆ 

7. NERMIN ŠAHDANOVIĆ 

8. ERMINA ŠIBONJIĆ 

9. JASMIN ČOLIĆ 

10. ASMIRA BEĆIREVIĆ 

 

II. 

  

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

 

KLASA: 013-01/19-01/3 

URBROJ: 2144/04-01-19-5 

Kršan, 17. lipnja 2019. 

    Predsjedavajući Vijeća  

bošnjačke nacionalne manjine 

 

             Valdi Runko v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

3. 
 

 Na temelju odredbi Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10 

– OUSRH, 80/10, 93/11) ) i čl. 104. Zakona o izboru 

vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne 

novine br. 25/19), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 

Općine Kršan na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 

17. lipnja 2019. godine donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru Komisije za provođenje tajnog glasovanja za 

izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce 

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan 

 

I. 

 

 U Komisiju za provođenje tajnog glasovanja za 

izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce 

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan 

izabiru se: 

 

 1. Enver Belkić – predsjednik,  

 2. Ermina Šibonjić – član, 

 3. Sabina Kenjar – član. 
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II. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

 

KLASA: 013-01/19-01/3 

URBROJ: 2144/04-01-19-6 

Kršan, 17. lipnja 2019. 

Predsjedavajući Vijeća  

bošnjačke nacionalne manjine 

 

             Esad Čolić v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

4.  
 

 Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 

155/02, 47/10 – OUSRH, 80/10, 93/11) ) i čl. 104. 

Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih 

manjina (Narodne novine br. 25/19), razmatrajući 

Izvješće Komisije za provođenje tajnog glasovanja od 

17. lipnja 2019. godine, Vijeće bošnjačke nacionalne 

manjine Općine Kršan na konstituirajućoj sjednici 

održanoj dana 17. lipnja 2019. godine donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika 

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan 

 

I. 

 

Za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne 

manjine Općine Kršan izabire se ESAD ČOLIĆ. 

 

    II.  
 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

 

KLASA: 013-01/19-01/3 

URBROJ: 2144/04-01-19-7 

Kršan, 17. lipnja 2019. 

    Predsjedavajući Vijeća  

bošnjačke nacionalne manjine 

 

             Esad Čolić v.r. 

--------------------------------------------------------------------

   

 

    

5. 
  

 Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 

155/02, 47/10 – OUSRH, 80/10, 93/11), ) i čl. 104. 

Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih 

manjina (Narodne novine br. 25/19) razmatrajući 

Izvješće Komisije za provođenje tajnog glasovanja od 

17. lipnja 2019. godine, Vijeće bošnjačke nacionalne 

manjine Općine Kršan na konstituirajućoj sjednici 

održanoj dana 17. lipnja 2019. godine donosi 

 

R J E Š E NJ E  

o izboru zamjenika predsjednika 

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan 

 

I. 

 

Za zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke 

nacionalne manjine Općine Kršan izabire se SANELA 

MIKOLJ. 

 

II. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

 

KLASA: 013-01/19-01/3 

URBROJ: 2144/04-01-19-8 

Kršan, 17. lipnja 2019. 

  Predsjednik Vijeća  

bošnjačke nacionalne manjine 

 

             Esad Čolić v.r. 

--------------------------------------------------------------------

      
  

 

 
 


