
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv akta Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu 

Nositelj izrade 

akta 
OPĆINA KRŠAN 

Vrijeme trajanja 

savjetovanja 
od  21. lipnja do 02. srpnja 2018. godine 

Cilj 

savjetovanja 
Prikupljanje mišljenja i primjedaba zainteresirane javnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu 

Način objave 

poziva za 

savjetovanje 

Službene Internetske stranice Općine Kršan 

 

Redni 

broj 

Naziv 

predstavnika 

zainteresirane 

javnosti koji su 

dali primjedbe 

Tekst primjedbe 
Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja 

primjedbe 

1. Alen Teskač 

Našem sportskom objektu da bi bio potpun nedostaju samo 

tribine,mislimo da smo jedini koji to nemaju. Kako se ulazi u 

završnu fazu izgradnje lučice ,mislimo da bi u sklopu završne 

sanacije terena bila potrebna minimalna sredstva za izgradnju 

mini tribina. Firma koja vrši izgradnju lučice ima sva 

potrebna sredstva da izgradi  male tribine. Same tribine su 

zamišljene vrlo jednostavno-obična betonirana tri škalina 

dužine sedam metara(sa svake strane klupa za rezervne 

igrače).U  svakom zahtjevu za proračun uvrstili smo i samu 

izgradnju tribina. Tribine pokušavamo riješiti već 15-tak 

godina 

Ne prihvaća se 

 

Obrazloženje: 

Na žalost iz razloga nedostatnih proračunskih 

sredstava u 2018. godini, Općina Kršan ove 

proračunske godine nije u mogućnosti 

financirati navedenu investiciju.  

Ukoliko u toku godine financijska situacije to 

dozvoli, navedene tribine bi se financirale sa 

planirane stavke - Održavanje sportskih 

objekata. 

2. Valter Stepčić 

Poštovani u usmenim kontaktima sa svim klubovima u 

prošloj 2. istarskoj ligi kojoj pripadaju BK Stepčići i BK 

Potpićan nije moguće odigrati prvenstvo sa manje od 24.000 

kuna. Pošto nam je dodjeljeno 17.000 trebalo je biti i 

sugerirano na koji način da nadoknadimo razliku. 

Postoji rješenje da suđenja plaća općina ili prijevoze 

obezbijedi općina. Kada može za druge sportove može i za 

boćanje. Po načelu pravednosti, postoji i rješenje da sredstva 

koja primaju najniže rangirani a to su BK Učka i BK 

Šušnjevica bude osnovica za sve klubove, a mi primimo plus 

razliku koliko iznose prijevozi, suđenja i porezi. BK Stepčići 

plaćaju po utakmici preko 100 kuna porez na suđenje koji je 

najčešće prihod Općine Kršan. BK Stepčići ne igraju radi 

druženja, niti radi razbibrige, još manje radi večere jer je 

predsjedništvo udlučilo da trošak po igraču smije biti najviše 

u vrijednosti jedne marende jer igramo 4-5 sati, nego radi 

natjecanja. Odricali smo se troškova kako bismo pomogli 

obiteljima i bili ljudi u 5 smrtnih slučajeva u klubu u manje 

od 18 mjeseci. Ne ispunjavamo obrazac jer smo ga 

ispunjavali dosta puta i nije bilo nikakve koristi.  Poznato 

nam je mišljenje da nikom nije dosta, ali to nije točno. Molili 

bismo svih da se ne koristi stav da općina "daje" a mi 

"dobivamo". Nitko od naslovljenih ne daje svoje i nitko od 

čelnih ljudi BK Stepčići ne dobiva sredstva za sebe, nego za 

djelatnost koju obavlja. Posljednji put apeliramo na dogovor, 

100 ljudi 100 mišljenja no sva ta mišljenja ne valjaju ništa 

ako se ne poznaju činjenice. Jednostavno ne vjerujemo da svi 

naslovljeni žele nekom naškoditi, stoga preispitajte još 

jednom svoje odluke, kontrolirajte nas, učinimo da svi prema 

svima budemo pošteni i pravedni pa će svi biti zadovoljni. 

Ne prihvaća se 

 

Obrazloženje: 

Temeljem Odluke načelnika o rasporedu 

sredstava Proračuna Općine Kršan za 

financiranje javnih potreba u 2018.godini, 

Boćarskim klubovima su dodijeljena sredstva 

razmjerno visini lige u koju su se kvalificirali, 

i to kako slijedi: 
BK Kršan 20.000,00 

BK ITAL PAN Potpićan 17.000,00 

BK Stepčići 17.000,00 
BK Šušnjevica 14.000,00 

BK Učka - Čepić                    14.000,00 

Ako bi se povećala dotacija jednom 

boćarskom klubu, trebalo bi razmjerno i 

ostalima. Na žalost iz razloga nedostatnih 

proračunskih sredstava u 2018. godini, 

Općina Kršan ove proračunske godine nije u 

mogućnosti, povećati dotaciju svim 

boćarskim klubovima. 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla su dvije primjedbe/prijedlozi zainteresirane javnosti na Prijedlog I. 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu 


