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OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

12.  

 
 

Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20), čl. 14 i čl. 34. Statuta Općine 

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

02/18, 05/20, 02/21.), Općinski načelnik Općine Kršan 

dana 05. listopada 2021. godine donosi 

   

O D L U K U 

  

I. 

 

 Slavko Rabar iz  Kršana, razrješuje se dužnosti 

predstavnika Općine Kršan kao član Skupštine 

Trgovačkog 1. MAJ LABIN d.o.o Labin, zbog prestanka 

mandata Općinskog načelnika. 

  

 

 

 

 

II. 

 

 Roman  Carić iz  Kršana, Općinski načelnik 

općine Kršan imenuje se kao predstavnik Općine Kršan 

za člana Skupštine Trgovačkog društva 1. MAJ LABIN 

d.o.o Labin  d.o.o Labin.  

  

III. 

 

 Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon 

objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 363-01/21-01/36 

URBROJ: 2144/04-01/1-21-3 

Kršan, 05. listopada 2021. 

 

     Općinski načelnik 

 

                                                   Roman Carić, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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13. 

 
Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20), čl. 14 i čl. 34. Statuta Općine 

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

02/18, 05/20, 02/21.), Općinski načelnik Općine Kršan 

dana 05. listopada 2021. godine donosi 

   

O D L U K U 

  

I. 

 

 Valdi Runko iz  Kršana, razrješuje se dužnosti 

predstavnika Općine Kršan kao član Skupštine 

Trgovačkog VODOVOD LABIN d.o.o Labin, zbog 

prestanka mandata Općinskog načelnika. 

  

II. 

 

 Roman  Carić iz  Kršana, Općinski načelnik 

općine Kršan imenuje se kao predstavnik Općine Kršan 

za člana Skupštine Trgovačkog društva VODOVOD 

LABIN d.o.o Labin d.o.o Labin.  

  

III. 

 

 Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon 

objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 

   
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 325-01/21-01/13 

URBROJ: 2144/04-01/1-21-2 

Kršan, 05. listopada 2021. 

     Općinski načelnik 

 

                                                   Roman Carić, v.r. 

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

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

67. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 5/13, 02/18, 

5/20, 02/21), a polazeći od izraženih potreba i interesa, 

te poticanja školovanja učenika i studenata, Općinsko 

vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 07. 

listopada 2021. godine donijelo 

 

P R A V I L N I K 

 o II. izmjenama i dopunama 

Pravilnika o stipendiranju 

                  

Članak 1. 

 

U Pravilniku o stipendiranju  ("Službeno glasilo 

Općine Kršan" br. 14/10, 11/11.) u članku 4. dodaje se 

st.5. koji glasi : 

 „Podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije i 

obrada zahtjeva može se vršiti i elektroničkim putem.“  

 

Članak 2. 

 

 Članak 5. mijenja se i glasi : 

 „Opći uvjeti natjecanja što ih kandidati trebaju 

ispunjavati za prijavu na natječaj su sljedeći: 

- da su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju 

preslikom domovnice ili preslikom osobne iskaznice, 

- da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja kandidata 

imaju prebivalište na području Općine Kršan najmanje 

posljednjih 24 mjeseci, što dokazuju uvjerenjem o 

prebivalištu, 

- da imaju status redovnog studenta - učenika, što 

dokazuju uvjerenjem o redovnom upisu, 

- da kandidat ne prima drugu stipendiju iz državnog 

proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne  

(regionalne) samouprave kao i trgovačkih društva u 

kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo, za što 

podnosi pismenu izjavu.  

 Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati: 

- polaznici 2., 3. i 4. razreda srednje škole - koji se 

javljaju na natječaj moraju dostaviti i dokaz da su u 

prethodnoj godini obrazovanja postigli prosjek ocjena od 

najmanje 4,50 i više što dokazuju uvjerenjem ili 

ovjerenom preslikom prijepisa ocjena, osim za učenike 

deficitarnih obrazovnih programa prema godišnjoj 

Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 

obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja na 

lokalnoj razini (za grad Labin i općine Kršan, Pićan, 

Raša i  Sveta Nedjelja),   

- studenti -  koji se javljaju na natječaj moraju dostaviti 

uvjerenje da su u prethodnoj godini ostvarili 60 ECTS 

bodova ili uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom 

nastavnom godinom ili semestrom studija. 

 Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji 

se školuju izvan Republike Hrvatske dužni su zahtjev, 

uključujući i priloženu dokumentaciju, prevesti na 

hrvatski jezik, s ovjerom od strane ovlaštenog 

prevoditelja.“ 

 

Članak 3. 

 

Članak 11. mijenja se i glasi : 

„Učenicima srednjih škola, studentima i 

postdiplomantima, koji ne ostvaruju pravo na redovnu 

stipendiju sukladno ovom Pravilniku, u iznimnim 

slučajevima, Načelnik može posebnom odlukom odobriti 

drugi oblik potpore za izobrazbu.“ 
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Članak 4. 

 

         Ovaj Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o stipendiranju stupa na snagu dan nakon 

objave u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2144/04-05-21-2 

Kršan, 07. listopada 2021.  

                                                 Predsjednik vijeća  

 

                                               Lucian Mrzlić, v.r. 

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

         

 

68. 

 
 Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama 

(Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 

127/19),  članak 37. stavka 3. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 

107/7, 94/13, 98/19), članka 77.a Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine» 

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20), članka 19. stavak 6. Statuta 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br.  6/09, 

05/13, 02/18, 05/20, 02/21) Općinsko vijeće Općine 

Kršan na sjednici dana 07. listopada 2021. godine donosi 

 

R J E Š E NJ E  

o imenovanju ravnateljice 

 Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan 

 

1. IRENA BAŠIĆ, magistra ranog i predškolskog 

odgoja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića 

KOCKICA, Kršan, na mandat od četiri (4) godine. 

2. Ovo Rješenje objavljuje se u „Službenom glasilu 

Općine Kršan“. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan 

raspisalo je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 

Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan koji je objavljen u  

Narodnim novinama, oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan i na WEB stranici 

Općine Kršan.  Rok za podnošenje prijava je bio 15 dana 

od dana objave. U natječaju je određeno da za 

ravnatelja/icu Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan  može biti 

imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 

 koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog 

suradnika prema Zakonu o predškolskom 

odgoju i obrazovanju  

 koja ima pet godina radnog staža u djelatnosti 

predškolskog odgoja 

 koja nije pravomoćno osuđivana i ne vodi se 

postupak za kaznena djela i prekršaje, te kojoj 

nisu joj izrečene zaštitne mjere iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 27. 

rujna 2021. godine utvrdilo da su na Natječaj pristigle 

dvije pravovremene i potpune prijave i to od Irene Bašić i 

A.Z.G. 

 

Nakon uvida u cjelokupnu natječajnu 

dokumentaciju prijavljenih, radno iskustvo 

kandidatkinja,  posebice radno iskustvo na 

rukovodećim  poslovima te ostale bitne činjenice za 

donošenje odluke o imenovanju, Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan  predložilo je 

osnivaču – Općinskom vijeću Općine Kršan  da se za 

ravnateljicu Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan izabere 

Irena Bašić, na četverogodišnji mandat. Prijava Irene 

Bašić, zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom 

predškolskom odgoju i obrazovanju i uvjete Natječaja.  

Članak 38. st.2. Zakona o ustanovama upućuje 

na imenovanje od strane predstavničkog tijela,  a  

člankom 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju utvrđeno je da ravnatelja/icu imenuje i 

razriješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog 

Upravnog vijeća dječjeg vrtića. Istim člankom stavkom 

2. utvrđeno je da se ravnatelj bira na temelju javnog 

natječaja koji raspisuje Upravno vijeće dječjeg vrtića u 

skladu sa Zakonom i Statutom. Temeljem čl. 77.a. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela, ako 

posebnim zakonom nije drugačije uređeno, ne može se 

izjaviti žalba  već pokrenuti upravni spor. 

  

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće 

Općine Kršan je prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća 

KOCKICA, Kršan od 27. rujna 2021. godine i donijelo 

Rješenje kao u izreci. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već 

stranka može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 

Upravnom sudu u Rijeci., u roku od 30 dana od dostave 

rješenja. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2144/04-05-21-2 

Kršan, 07. listopada 2021.  

                                                 Predsjednik vijeća  

 

                                               Lucian Mrzlić, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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69. 
  

 

Temeljem članka 28. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09., 05/13., 

02/18., 5/20., 2/21.) i čl. 29. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 

07/09., 07/13., 13/13., 05/15., 2/18., 2/21.), Općinsko 

vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 07. 

listopada 2021. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Komisije  

za statut, poslovnik i zakonodavstvo 

 

I. 

 

Osniva se Komisija za statut, poslovnik i 

zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Komisija) kao radno 

tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Komisija iz točke I. ove Odluke sastoji se od 

predsjednika i 2 člana. 

 

III. 

 

 U Komisiju se imenuju: 

 

1. Ana Boneta - za predsjednicu, 

2. Boris Babić - za člana, 

3. Lucian Mrzlić - za člana. 

 

IV. 

 

 Komisija iz točke I. ove Odluke utvrđuje 

potrebu donošenja, izmjene i / ili dopune Statuta Općine 

Kršan, Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, 

općih akata čije je donošenje u nadležnosti Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika Općine Kršan, razmatra 

prijedloga i pritužbe građana i pravnih osoba koji se 

obraćaju Općinskom vijeću i njegovim tijelima, te 

obavlja ostale poslove u granicama svoje nadležnosti 

utvrđene Statutom i  Poslovnikom Općinskog vijeća 

Općine Kršan.  

 

V. 

 

 Ovom se Odlukom izvan snage stavlja rješenje 

Općinskog vijeća  o izboru Komisije za statut, poslovnik 

i zakonodavstvo (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 

15/2017). 

 

VI.  

 

 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od 

dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

     
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2144/04-05-21-5 

Kršan, 07. listopada 2021.  

 

                                                 Predsjednik vijeća  

 

                                               Lucian Mrzlić, v.r. 

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

 

70. 
 

Temeljem članka 28. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09., 05/13., 

02/18., 5/20., 2/21.) i čl. 29. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 

07/09., 07/13., 13/13., 05/15., 2/18., 2/21.), Općinsko 

vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 07. 

listopada 2021. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Komisije  

za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove 

 

I. 

 

Osniva se Komisija za urbanizam, graditeljstvo 

i komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Komisija) kao 

radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Komisija iz točke I. ove Odluke sastoji se od 

predsjednika i 2 člana. 

 

III. 

 

 U Komisiju se imenuju: 

 

1. Lucian Mrzlić - za predsjednika, 

2. Klaudio Ružić - za člana, 

3. Mateo Teskač - za člana. 

 

IV. 

 

 Komisija iz točke I. ove Odluke utvrđuje 

potrebu donošenja, izmjene i / ili dopune  općih akata iz 

oblasti urbanizma, graditeljstva i komunalnih poslova, 

razmatra stanje i predlaže odgovarajuće mjere za  

poboljšanja u oblasti  prostornog i urbanističkog 

planiranja, graditeljstva, komunalne  djelatnosti, zaštite 

okoliša i gospodarenja otpadom, energetske 

učinkovitosti te obavlja ostale poslove u granicama svoje 

nadležnosti utvrđene Statutom i Poslovnikom Općinskog 

vijeća Općine Kršan. 
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V. 

 

 Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od 

dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2144/04-05-21-6 

Kršan, 07. listopada 2021.  

 

                                                 Predsjednik vijeća  

 

                                               Lucian Mrzlić, v.r. 

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

 

 

71. 
 

 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Kršan 

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

05/20, 02/21), čl. 15. st. 2 Zakona o  sprečavanju sukoba 

interesa  (Narodne novine br.26/11, 12/12, 126/12, 

48/13, 57/15, 98/19), Općinsko vijeće Općine Kršan na 

sjednici održanoj dana 07. listopada 2021. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Kršan predlaže da se 

na Skupštini TD 1. Maj d.o.o Labin, kao predstavnik 

Općine Kršan, za člana Nadzornog odbora Trgovačkog 

društva 1. Maj d.o.o Labin izabere Boris Rogić, umjesto 

dosadašnjeg predstavnika Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od 

dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

     
     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2144/04-05-21-7 

Kršan, 07. listopada 2021.  

 

                                                 Predsjednik vijeća  

 

                                               Lucian Mrzlić, v.r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


