
IZVJEŠĆE O RADU  NAČELNIKA  OPĆINE KRŠAN 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. 
 

Odsjek za financije i računovodstvo,  
voditeljica Silvana Smilović 

 

 IZVRŠENJE PRORAČUNA 

 

 Općinski načelnik inicira i nadzire izvršavanje proračuna, kao i druge poslove i aktivnosti 

vezane za financijsko poslovanje Općine Kršan, i u sklopu izvješća o radu načelnika za 

razdoblje prvog polugodišta 2018. godine, dat je i kratak pregled izvršenja proračuna, temeljen 

na polugodišnjem Proračunu za tekuću godinu, te obvezama koje iz istog proizlaze.  

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu usvojen je 19. prosinca 2017. godine (Službeno 
glasilo Općine Kršan br. 18/17). Prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 
31.405.220,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci 27.955.220,00  kn.   Razlikom od 3.450.000,00 kn 
pokrio se manjak sa kojim se predviđalo zaključiti 2017. godinu. Na ta način se postigla 
ravnoteža proračuna.  

Dana 13. travnja 2018. godine, Općinski načelnik je temeljem članka 46. Zakona o 
proračunu donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 
2018. godinu  (KLASA: 400-08/17-01/04, URBROJ: 2144/04-01-18-21 od 13. travnja 2018), 
čime je izvršena preraspodjela 12.000,00 kn sa stavke (4214903) Izgradnja priveza čamaca - 
Plomin Luka, na stavku (42637121) UPU radna zona Kršan (reciklažno dvorište). Općinski 
načelnik je o tome izvijestio Općinsko vijeće. 

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u 
visini od 12.242.811,85 kn ili 38,98 % plana.  U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 
11.253.295,29 kn ili 40,25 % plana. Isto je rezultiralo ovogodišnjim viškom u iznosu od 
989.516,56 kn, čime se manjak iz prethodnih godina smanjio i u ovom momentu iznosi 
8.138.601,32 kn.  
 Tablica rekapitulacije plana proračuna nakon navedenih izmjena te izvršenje za 

razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine: 

 

OPIS 
Izvršenje 
proračuna              

01-12   2017 

Proračun  
2018 

Izvršenje 
proračuna              

01-06   2018 

Indeks   
ostv./plan 

Ukupni prihodi i primici 27.754.693,07 31.405.220,00 12.242.811,85 38,98 

Ukupni rashodi i izdaci 33.813.415,05 27.955.220,00 11.253.295,29 40,25 

Manjak prihoda prethodnih 
godina 

-3.069.395,98 -3.450.000,00 -9.128.117,88 - 

Višak – manjak tekuće 
godine   

-6.058.721,98 3.450.000,00 989.516,56 - 

Ukupno manjak   -9.128.117,88 0,00 -8.138.601,32 - 

 

PRIHODI I PRIMICI 

 

 Prihodi poslovanja  ostvareni su u visini 11.616.353,14 kn što iznosi 40,38 % godišnjeg 
Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, a u ukupnom prihodu učestvuju sa 94,88 %. 

 Prihodi od poslovanja sastoje se od: 

-poreza na dohodak – polugodišnje ostvarenje iznosi  2.473.337,11 kn ili 52,24 % plana 

(najveći dio odnosi se na porez na dohodak od nesamostalnog rada) 

-pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u visini 416.918,71 kn i 
odnose se na pomoći za financiranje JVP,  za obnovu zidina kule Plomin, sanaciju Kaštela 



Kršan u sklopu projekta „Čuvar Istarskog razvoda“ i projekta Eko-muzej „Vlaški Puti“, te 
kompenzacijskih mjera iz razloga izmjene u sustavu poreza na dohodak.  

-prihoda od nefinancijske imovine –ostvarenje iznosi 4.011.665,48 ili 33,23 % plana 

(najznačajnija stavka je nadoknada za korištenje prostora elektrana) 

-prihoda od komunalnih doprinosa i naknada –ostvarenje iznosi 3.711.961,41 kn ili 43,16 

% plana (najznačajnija stavka je komunalna naknada) 

 

 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  u iznosu od 626.458,71 kn, ostvareni su u 

visini 23,78 % godišnjeg plana, i to sa temelja prodaje obročne prodaje stanova, građevinskih 

objekata, grobnica i grobnih mjesta. 

  

RASHODI I IZDACI  

 

 Rashodi poslovanja ovom razdoblju 2018. godine ostvareni su u visini 11.253.295,29 

kn, što iznosi 40,25 % godišnjeg plana, a sastoje se od:  

 -rashoda za zaposlene - 1.680.762,57 kn, ili 40,13 % godišnje planirane veličine, a 
učešće u ukupnom prihodu iznosi 13,73  %. Od toga se 725.589,85 kn odnosi na zaposlene u 
DV Kockica. 
 -materijalnih rashoda – ostvarenje iznosi 3.332.497,06 kn ili 35,55 % godišnje planirane 

veličine. Najznačajnije stavke su troškovi električne  energije, usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja, komunalne i intelektualne usluge a iznos od 317.935,80 na materijalne troškove DV 

Kockica). 

 -financijskih rashoda - ostvarenje su u iznosu od 64.351,26 kn. To su bankarske usluge, 

zatezne kamate na kašnjenje u plaćanju i provizije IŽ za uslugu prikupljanja poreznih prihoda, a 

iznos od 20.000,00 kn, odnosi se na ulaganje u Žičaru Učka. 

 -pomoći unutar općeg proračuna – ostvarenje u iznosu od 183.517,39 kn, a odnosi se na 

Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu. 

 -naknade građanima i kućanstvima – ostvarenje  766.355,57 kn ili 41,72 % godišnjeg 

plana.  To su pomoći koje se temeljem Socijalnog programa, kao i  Programa školskog i ostalog 

obrazovanja i predškolskog odgoja doznačuju građanima. 

 -ostalih rashoda - ostvarenja iznosi 1.008.869,459 kn ili 37,83 % plana. Stavke odnose 

na  pomoći sportskim, kulturnim i ostalim udrugama građana, kao i Turističku zajednicu Kršan i 

Poljoprivrednu zadrugu Čepić Polje. 

 

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – ostvarenje u iznosu visine 4.215.940,99 
kn  od čega se najveći dio odnosi na izgradnju priveza čamaca u Plomin Luci (3.870.931,71 kn) 
i pješačke staze u Plomin Luci (245.313,53 kn). 
       

 

Odsjek za općinsku samoupravu i upravu,  
opće i pravne poslove 

– u ime Odsjeka Viši referent u Odsjeku, Rosana Klarić 
 
 
JAVNA NABAVA - preko 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno preko 
500.000,00 kn (bez PDVa-) za radove 
 
Nema provedenih postupaka 
 
JEDNOSTAVNA NABAVA - do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno do 
500.000,00 kn (bez PDVa-) za radove 
 



*Temeljem provedenog postupka – Nabave robe - Izrada interpretacijske podne 
obloge,  interpretacijskih grafika i panoa, zavjesa i signalizacijskih ploča, prihvaćena je ponuda 
ponuditelja PICTOR d.o.o. Kastav u iznosu od 153.858,44 kn (sa PDV-om). 
 
*Temeljem provedenog postupka - Nabava robe - Muzejske vitrine i namještaj, prihvaćena je 
ponuda društva ABC GROUP d.o.o. KASTAV u iznosu od 132.465,00 (sa PDV-om).      
 
*Temeljem provedenog postupka - Nabava robe - informatička oprema, montaža i puštanje u 
rad, prihvaćena je ponuda društva ALGOR INFORMATIKA d.o.o. Rijeka u iznosu od 
169.115,00 (sa PDV-om). 
 
*Temeljem provedenog postupka - Nabavka usluga – izrada moultitouch aplikacije "Linvističko 
stablo", "Pastirski puti", "Kontraband", "Glazba i legende"  i nabava programerskih usluga, 
prihvaćena je ponuda društva NOVENA d.o.o. Zagreb  u iznosu od 249.125,00 (sa PDV-om). 

 
*Temeljem provedenog postupka - nabava usluga za likovno oblikovanje i tehničku pripremu 
interpretacijskih grafika, likovno oblikovanje znaka ekomuzeja „ Vlaški puti“, izrada ilustracija, 
likovno oblikovanje signalizacije, postavljanje, aranžiranje i montiranje muzejskih izložaka, 
izrada video izložaka-dokumentarnih filmova, prihvaćena je ponuda samostalnog umjetnika 
Valtera Stojšića iz Matulji, u iznosu od 112.760,00 kn (neto). 
 
*Napomena – nabave provedene u sklopu provedba projekta - „Promicanje održivog korištenja 
prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, referentni broj: KK.06.1.2.01 za 
projekt „Učka 360˚“, broj Ugovora KK.06.1.2.01.0004 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - ograničeni 
poziv na dostavu projektnih prijedloga. 
 
SOCIJALNA SKRB 

 
 S početkom nove kalendarske 2018. godine, 16. siječnja 2018. održana je prva sjednica 
Odbora za socijalna pitanja. 
 Do 31. lipnja 2018. održano je šest (6) sjednica na kojima se razmatrala aktualna 
problematika iz domene socijalne skrbi te se sukladno tome dodjeljuju mjesečne i jednokratne 
financijske pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim stanovnicima i obiteljima sa područja 
Općine Kršan. 
Ukupno se mjesečno izdalo oko 25 novčanih bonova i izvršila se isplata gotovine putem 
blagajne. 

Povodom Uskršnjih blagdana tradicionalno je donijeta Odluka o dodjeli: 
- jednokratne financijske pomoći umirovljenicima kao i domaćicama sa prebivalištem na 

području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, u obliku bona za nabavku 
razne robe vrijednosti od 100,00 kn pojedinačno. 

Istom je Odlukom obuhvaćeno preko 900 korisnika. 
Temeljem dostavljenih Izvadaka iz matice umrlih i podnesenih zahtjeva, obiteljima 

preminulih osoba sa područja Općine Kršan dodjelia se jednokratna financijska pomoć u iznosu 
od 1.000,00 kn, isplativo u gotovini.  

Istim je u izvještajnom razdoblju obuhvaćeno 20 korisnika (obitelji pokojnika). 
 

UP RJEŠENJA (priznavanje / ukidanje prava) 
 
 Rješenja donesena u upravnom postupku (naknade za rodilje, rješenja za ostvarivanje 
prava na plaćanje dijela režijskih troškova, te eventualno ukidanje svih navedenih prava) – 19 
rješenja.  
 
POLJOPRIVREDA  
 Dana 22. veljače 2018. objavljen je  novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), 
te  sukladno čl. 29. Zakona, poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže se na temelju 



Programa kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog načelnika, uz prethodno mišljenje županije 
i Suglasnosti Ministarstva, 
 Dana 21. ožujka 2018. objavljen je Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te je sukladno čl. 2. 
Pravilnika određeno koja je dokumentacija potrebna za izradu Programa te dobivanje 
Suglasnosti. 
 Nakon dovršenog Prijedloga Programa s popratnom dokumentacijom, na javnom uvidu 
koji je trajao 15 dana pristiglo je ukupno deset (10) primjedbi, nakon čega je Općinsko vijeće 
Općine Kršan dana 05. lipnja 2018. godine pojedinačno odlučivalo, te jednoglasno doneslo 
Odluku o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Kršan. 
 Rok za donošenje Programa bio je tri (3) mjeseca. 
 Dana 07. lipnja 2018. godine Program sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljen je na 
Mišljenje Istarskoj županiji i na dobivanje Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 
 

Odsjek za gospodarstvo i EU projekte  
voditeljica Patricia Zanketić 

 
- provedba projekta obnove i revitalizacija kaštela Kršan- Ugovor KK.06.1.1.01.0034 Čuvar  
Istarskog razvoda 
 
- provođenje projektnih aktivnosti temeljem Sporazuma o suradnji na projektu razvoja 
infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni 
interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova – sporazum između Grada 
Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja 

 
- provedba projekta vezanih uz partnerstvo Općine Kršan i Parka prirode Učka  na projektu 
unaprijeđenja posjetiteljske infrastrukture u okviru natječaja MRRFEU "Promicanje održivog 
korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode"; a vezno uz projekt 
uređenja i opremanja “Ekomuzej – Vlaški puti” u suradnji sa udrugom Spod Učke 
 
- izrada projektne prijave za nabavku spremnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost) 
 
- redovita komunikacija sa Ministarstvom za regionalni razvoj i EU fondove, Ministarstvom 
turizma, Ministarstvom državne imovine, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom 
gospodarstva, poduzetništva i obrta, i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata EU te Hrvatskom gospodarskom komorom 
 
- provođenje aktivnosti u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva vezano uz projekt  izgradnje 
poduzetničke zone 

 
- aktivnosti vezane uz suradnju Narodnog muzeja u Labinu, Etnografskog muzeja Istre u 
Pazinu, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu te udruge J. Sisolski iz Brseča na 
projektu Čuvar Istarskog razvoda (programska aktivnost B) 

 
- redovito praćenje aktivnosti vezano uz hrvatsko gospodarstvo i EU fondove. 
 
 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog  
odjela - Glorija Fable 

 
 
- SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN:  5 (4 redovne, 1 vanredna) 
- ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA: 295 
- IZDANO SLUŽBENIH GLASILA: 6 



 
- OBJAVE NA WEB  STRANICI: 71 
- ZAPRIMLJENO AKATA: ukupno 4230 akata u 1318 predmeta, od čega 1252 upravnih (605 
predmet), te 2978 neupravnih akata (713 predmeta) 
- OTPREMLJENO AKATA: 1011 akata  
 
STATUT I POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN 
- održana jedna sjednica Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo,  
- usvojene izmjene i dopune Statuta Općine Kršan, 
- usvojene Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, 
- svih akti Općinskog vijeća redovno dostavljeni na nadzor Uredu državne uprave, 
- sva Službena glasila redovno dostavljena u Središnji katalog službenih dokumenata RH 
 
 RADNI ODNOSI 
- Tijekom lipnja 2018.g. produžena je služba u Općini Kršan (1 izvršitelju) na određeno vrijeme od  6 
(šest) mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao na radnom mjestu Viši referent 
za uredsko poslovanje.  
-  donijet Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan za 2018. godinu, 
- donijet Plan prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini 
Kršan za 2018. godinu, 
- donijet Plan godišnjih odmora za 2018. godinu,  
-  donijet Plan osposobljavanja službenika za 2018. godinu, 
- donijeto ukupno 28  rješenja u upravnom postupku 
- izvršeni sistematski pregledi zaposlenika,  
- izvršeno  6 ispitivanja i kontrola općinske zgrade te ostalih općinskih zgrada Centra zaštite na 
radu i zaštite od požara. 
- izvršeni radovi na vatrodojavnom sustavu. 
 
NEKRETNINE  
-  održano osam sjednica Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina 
- zaključena 2 ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan po proteku obročne 
otplate kupoprodajne cijene za nekretnine u k.o. Kršan i k.o. Plomin u ukupnoj vrijednosti od 
269.000,00 kn, 
- nakon provedenog postupka javnog natječaja tijekom 12/2017.g., zaključena u 2018.g. 3 
ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan u k.o. Plomin u ukupnoj 
vrijednosti 601.400,00 kn, 
- proveden postupak javnog natječaja o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine 
Kršan tijekom 04/2018.g. i zaključena 3 ugovora za nekretnine u k.o. Kršan, k.o. Šušnjevica i 
k.o. Brdo u ukupnoj vrijednosti 168,090,00 kn 
- priprema Odluke i natječaja za prodaju 4. nekretnine u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan u 
k.o. Šušnjevica, k.o. Kožljak i k.o. Plomin prema procijenjenoj vrijednosti nekretnina u iznosu od 
489.090,80 kn 
 
- u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za višestambene zgrade u Potpićnu,  u suradnji 
s upraviteljem zgrade Kany d.o.o. Pula provodi se postupak ovjere Elaborata, utvrđivanja 
građevnih čestica zgrada u Potpićnu, te upisa prava vlasništva na posebnim dijelovima 
nekretnine (etažiranje), 
- dostavljen zahtjev Ministarstvu državne imovine za darovanjem nekretnina u vlasništvu RH na 
području Općine Kršan 
- u tijeku 25 sudskih sporova radi utvrđenja prava vlasništva, posjeda, razvrgnuća suvlasničke 
zajednice, diobe nekretnina, naknade štete i radi isplate.  
- mirno rješavanje spora s Županijskom državom odvjetništvu Pula za suvlasnički dio parcela u 
k.o. Plomin,  
 
STANOVI I POSLOVNI PROSTORI 
-  održana jedna sjednica Komisije za stanove i poslovne prostore 



- preuzimanje 1 poslovnog prostora u Potpićnu radi raskida ugovora o  zakupu, 
- preuzimanje 1 stambenog prostora u Plomin Luci po smrt najmoprimca,  
- izvršeno produženje ugovora zakupa za poslovnih prostora za 1 poslovni prostor u Potpićnu 
- od strane Ministarstva državne imovine dodijeljen 1 stan na privremenu uporabu u  Potpićnu 
radi stambenog zbrinjavanja građana slabijeg imovinskog stanja i ugroženog socijalnog statusa 
- sklopljena 2  aneksa ugovora  zakupu poslovnog  i prodaji nekretnina, 
- izdana 2 uvjerenja o cjelokupnoj otplati stana prema ugovorima o prodaji stanova  na kojima 
postoji stanarske pravo radi brisanja založnog prava u zemljišnim knjigama,  
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA, IZVJEŠĆA 
- sastavljano godišnje izvješće o  provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. 
godinu, izvješće objavljeno na WEB stranici Općine Kršan i dostavljeno Povjereniku za 
informiranje RH . 
- zaprimljeno i odgovoreno na ukupno 3 zahtjeva za pristup informacijama.  
- provedeno ukupno 8 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem  
- izrađen i usvojen Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih 
osoba te provedbena dokumentacija, 
- sastavljeno Godišnje izvješće o provedbi Ustavnog zakonu o pravima nacionalnih manjina i 
utrošku sredstava za 2017.g. 
- sastavljano izvješće o provedbi mjera Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za 
osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine za 2017.g. 
- sastavljana i ažurirana izvješće o političkim strankama i članovima predstavničkog tijela 
izabranih s liste političkih strana i liste grupe birača, 
- objavljena izvješća grupe birača i dostavljeno izvješće DIP  
 
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA 
POTROŠAČA 
- izrađena i usvojena Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kršan koja se sastoji od 
tekstualnog, grafičkog i kartografskog prikaza, a koju je izradilo društvo DLS d.o.o. Rijeka 
- izrađeno i usvojeno Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite na području Općine Kršan za 
2017. godinu. 
- usvojen Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području civilne zaštite Općine Krša 
za 2018.g., 
- usvojen Plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH za područje Općine Kršna za 2018. godinu. 
- održana Koordinacija i sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina i Općina Kršan, 
Općina Pićan, Općina Raša i Općina Sv. Nedjelja, 
- prihvaćen je prijedlog ugovora o sufinanciranju zapošljavanja sezonskog djelatnika u Javnoj 
ustanovi ''PARK PRIRODE UČKA'' Lovran na obavljanju poslova protupožarnog osmatranja sa 
vrha Vojak u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada 2017. godine u dijelu koji se odnosi na 
Općinu Kršan, u ukupnom iznosu od 3.500,00 kn.   
- proveden Program osposobljavanja članova Stožera CZ i čelnika JLP(R)S u sustavu CZ 
- održana 1 sjednica Savjeta za zaštitu potrošača Općine Kršan vezano uz Cjenik javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, 

 
 

Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove  
 Voditelj Odsjeka Vilma Stankić 

 
IZVRŠENI RADOVI KOMUNALNO GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA I ODRŽAVANJE 
OBJEKATA  

 prema planu i potrebi izvođeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture na 
području Općine Kršan za 2018. godinu - održavanje makadamskih putova, 
nerazvrstanih cesta, kao i ostalih dionica (poljoprivrednih, šumskih i ostalih putova)  

 Prema sklopljenom ugovoru nastavljeno je sa radovima: održavanje nerazvrstanih 
cesta – uređenje živica na području Općine Kršan 



 Prema sklopljenom ugovoru nastavljeno je sa radovima: održavanje javnih površina i 
groblja – košnja trave na području Općine Kršan 

 Prema potrebi izvršena je izmjena i dopuna prometne signalizacije, znakova i opreme 
(prometna ogledala) i ležećih policajaca na dijelu cesta na području Općine Kršan 

 izvršeni su radovi na redovnom održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 
naselju Plomin Luka od strane društva ELEKTRA d.o.o. Labin 

 izvršeno je zbrinjavanje pasa i mačaka na području Općine Kršan 
 izvršeno je isporučivanje vode za obitelji koje nemaju vodovod, 
 izvršeno je pražnjenje septički jama za zgrade koje su u vlasništvu općine Kršan 
 organiziran je redovan odvoz krupnog otpada po svim mjesnim odborima na području 

Općine Kršan  
 Izvršeni su radovi na čišćenju i uređenju plaže i pristupnog puta plaže u Plomin Luci, 

postavljanje psiholoških brana (linija), postavljanje pokretnih EKO WC kabina za 
potrebe uređenja sanitarnog čvora,  

 izvršeno je periodično ispitivanje kakvoće vode mora (Plominski zaljev i Brestova) 
 izvršeni su radovi na rušenju  i obrezivanju stabala na području Općine Kršan. 

 

JAVNA RASVJETA 
 Prema sklopljenom Ugovoru nastavljeno je sa radovima - održavanje javne rasvjete na 

području Općine Kršan, te je tijekom 2018. godine, od siječnja do kraja lipnja  izdano 
108 naloga za popravak postojeće javne rasvjete, 

 Postavljeno novo rasvjetno tijelo javne rasvjete u naselju: Kršan - Baći 
 

SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRŠAN  
 Završena konstruktivna i građevinska sanacija dijela južnih gradskih zidina u Plominu 
 Izvedeni su radovi na povećanju snage i odvajanju brojila za električnu energiju za 

Ekomuzej Vlaški puti u naselju Šušnjevica, 
 Stan u Potpićnu, Industrijska 6, osposobljen za stanovanje, obnovljen priključak struje i 

vode, 
 Za stan u vlasništvu Općine Kršan, na adresi Rudarska 2 u Potpićnu a vezano uz 

adaptaciju stana poduzete potrebne mjere vezano uz novi priključak struje i vode. 
 Temeljem zaključenog Ugovora o redovnom održavanju zgrada u vlasništvu Općine 

Kršan tijekom 2018. godinu izvedeni potrebni radovi na zgradama i uređajima u 
vlasništvu Općine Kršan.  

 

IZGRADNJA OBJEKATA 
 Završeni su radovi na izgradnji Šetnice u naselju Plomin Luka, na području Općine 

Kršan - II FAZA 
 Nastavljeno je sa izvođenjem radova na izgradnji Obale za privez čamaca u naselju 

Plomin Luka. 
 
DOKUMENTACIJA  ZA GROBLJA 

Vođenje službene evidencije 10 groblja na području Općine Kršan:  

 vođenje grobnog očevidnika.  

 vođenje registra umrlih osoba.  

 U svrhu ostavinskog postupka izdano 17 potvrda o posjedovanju grobnog mjesta, 

 Izdano 128 Rješenja o dodijeli grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme. 
 

PRIJAVNICE ZA PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKKRETNIH KULTURNIH 
DOBARA ZA 2018. GODINU 

 Ispunjena  Prijavnica prema Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za Plomin – Južni 
bedem povijesne jezgre sa troškovnicima i svom potrebnom dokumentacijom. 

 

UPRAVNI POSTUPCI – IZDAVANJE  RJEŠENJA 
 



KOMUNALNA NAKNADA  
Prema novoj Odluci o komunalnoj naknadi izvršen je obračun i izdano je ukupno 179 rješenja o 
komunalnoj naknadi na području Općine Kršan kako slijedi:  

 Izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi (Stambeni) – 149 rješenja 
 Izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi (Poslovni) – 9 rješenja 
 Izdavanje rješenje o komunalnoj naknadi ostala (Oslobađanje BRANITELJI, 

SOCIJALAI Ostali po Odluci) – 21 rješenja, 

KOMUNALNI DOPRINOS  
Izvršen je obračun i izdana su ukupno 32 rješenja o komunalnom doprinosu za rekonstrukciju i 
gradnju, te prema rješenjima za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine 
Kršan kako slijedi:   

 Izdavanje rješenje o komunalnom doprinosu po građevinskoj dozvoli – 3 rješenja 
 Izdavanje rješenje o komunalnom doprinosu za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade – 29 potvrda 
 

U svakom od predmetnih postupaka, nakon izvršenog obračuna, a prije izdavanja rješenja 
upućen je tzv. 1.dopis obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u kojima su upoznati sa 
iznosom obračuna i mogućnostima ostvarenja prava iz Zakona i Odluke o komunalnom 
doprinosu (odgođeno plaćanje, obročno plaćanje, ostvarenje popusta), kao i upućen dopis 
MUP-u radi dostave uvjerenja o prebivalištu za sve podnositelje zahtjeva sa adresom u Općini 
Kršan, a nakon izdavanja potvrde o plaćanju koja se dostavlja nadležnom uredu, dostavljeni 
arhitektonski snimak se kopira i original vraća nadležnom uredu ili vlasniku ovisno o postupku. 
 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA OBJEKATA 
(izdavanje rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade) 
 LEGALIZACIJA – ukupno predmeti dostavljeni od strane Upravog odjela za 

decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i 
gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin i Agencije iz Zagreba 

1. Izvršen je obračun i izdana su rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade na području Općine Kršan - 10 rješenja, 

2. Izdane su potvrde o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
po rješenjima, te  kopirani (x2) i uz dopis vraćeni projekti (arhitektonski snimci 
izvedenog stanja dostavljeni uz zahtjeve) nadležnom Upravnom odjelu  

 
DOKUMENTACIJA ZA OBJEKTE 
Ugovorena je pružanje usluge Izrade Projektne dokumentacije - glavni projekt za 
rekonstrukciju – energetsku obnovu Dječjeg vrtića „Kockica“ područni odjel Potpićan sa 
društvom STRIBOR j.d.o.o., Rudarska 7, Labin. 
 
 
DONESENI ZAKLJUČCI U PREDMETIMA: 

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika sve počevši od 01. srpnja 2015. godine ovlastili 
su se odnosno zadužili službenici Jedinstvenog upravnog dijela Općine Kršan – Odsjeka za 
urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove na samostalno provođenje postupka, utvrđivanje 
kriterija odabira, pripremu i izradu akata iz nadležnosti Odsjeka (neupravne predmete), te na 
njihovo samostalno upućivanje na potpisivanje / ovjeru Općinskom načelniku Općine Kršan, pa 
je u izvještajnom razdoblju u postupcima izrađeno ukupno 43 zaključaka. 

 
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI 

 Temeljem uvida u PPU Općine Kršan prema podnesenim zahtjevima izdano 30 
Uvjerenja o statusu zemljišta svrhu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa 

 
SKLOPLJENJI UGOVOR O ZAKUPU JAVNE POVRŠINEI: 

 Sklopljeni ugovori o zakupu javne površine za društva: Zagi, Veronika, Radnik Opatija, 
Tisak, Jadrolinija Rijeka, Arte Ambienti. 

 



 
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 U izvještajnom razdoblju vezano na prostorno plansku dokumentaciju provedeni su 
slijedeći Zakonom određeni postupci: 
 
Za  UPU RADNA ZONA KRŠAN ISTOK 2 

 Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Radne zone Kršan – Istok 2 koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“ br. 
04/18. te je pokrenut  postupak izrade Urbanističkog plana uređenja. Stipani. Nositelj 
izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, 
graditeljstvo i komunalne poslove, a izrađivač Plana je tvrtka URBIS d.o.o. iz Pule. 

 od strane Nositelja izrade Odluka o izradi objavljena je i dostavljena uz poziv na 
dostavu zahtjeve, mišljenja za izradu nadležnih javnopravnih tijela, a nakon dostave 
proslijeđeni su stručnom izrađivaču plana radi izrade Nacrta prijedloga plana za 
provođenje javne rasprave 

 
ODLUKE UPUĆENE NA OPĆINSKO VIJEĆE 
U izvještajnom razdoblju na daljnje razmatranje i donošenje, upućeni su slijedeći 

prijedlozi/nacrti Odluka: 
 Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta 

Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. – 2022. godine - Separat za Općinu Kršan, koji je 
izradilo društvo Uniprojekt TERRA d.o.o., iz Zagreba,  

 Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan,  

 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (''Službeno glasilo 
Općine Kršan'' br. 14/15). 

 Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o visini grobnih naknada na 
grobljima na području Općine Kršan 

 Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o grobljima na području Općine Kršan. 
 

OSTALO  
 Donesena je Odluka o davanju ovlaštenja za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan 
 Izdavanje očitovanja u postupcima utvrđivanja okućnica postojećim građevinama  
 Dostave ovjerenih situacija o izvođenju radova izvođačima i ostalo, 
 Izdavanje očitovanja u postupcima utvrđivanja međa 
 utvrđivanje posebnih uvjeta za projektiranje i potvrda (sukladno Zakonu o prostornom 

uređenju i Zakonu o gradnji) 
 Odgovori i obavijesti strankama prema zahtjevima 

 
Također, uz sve gore navedeno, djelatnici Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i 

komunalne poslove kontinuirano su, u izvještajnom razdoblju obavljali slijedeće poslove: 
 - svakodnevno primanje stranka u uredu i telefonski (usmeno upoznavanje sa stanjem u 
predmetu, pisanje zapisnika, bilješki, zahtjeva) i poslovnih suradnika radi dogovora oko izrade 
projekata, 
 - sudjelovanje u Povjerenstvima i Komisijama (za provođenje postupaka bagatelne 
nabave i ostalo), 

- sudjelovanje u izradi prijedloga izvješća, Programa i odluka koji se odnose na rad 
Odsjeka 
 - arhiviranje predmeta kao i izvršavanje zadataka dobivenih neposredno od Načelnika i 
Pročelnice. 

 
STATISTIKA (BROJ AKATA I ZAPRIMLJENIH PREDMETA)  

 
Dogovoreno je da se u izvješću načelnika upiše ukupnu broj predmeta i akata za cijeli JUO 
zajedno. 
 



 
STATISTIKA  
 
U periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine u djelovodniku (digitalnoj arhivi) Općine Kršan 
upisano je ukupno 4230 akata u 1318 predmeta, od čega 1252 upravnih (605 predmet), te 2978 
neupravnih akata (713 predmeta). 
 
U periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine u OJ Odsjek za financije i računovodstvo 
zaprimljeno je 0 upravnih i 73 neupravnih premeta, ukupno 73 novih premeta, dok ukupni broj 
kata koji su zaprimljeni odnosno otpremljeni iznosi 272. 
 
U periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine u OJ Odsjek za općinsku samoupravu, upravu, 
opće i pravne poslove zaprimljeno je 0 upravnih i 155 neupravnih premeta, ukupno 155 novih 
premeta, dok ukupni broj kata koji su zaprimljeni odnosno otpremljeni iznosi 673. 
 
U periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine u OJ Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i 
komunalne poslove zaprimljeno je 281 upravnih i 175 neupravnih premeta, ukupno 456 novih 
premeta, dok ukupni broj kata koji su zaprimljeni odnosno otpremljeni iznosi 1422. 
 
U periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine u OJ Odsjek za gospodarstvo i EU projekte 
zaprimljeno je 4 upravnih i 18 neupravnih premeta, ukupno 22 novih premeta, dok ukupni broj 
kata koji su zaprimljeni odnosno otpremljeni iznosi 95. 
 
U periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine referent Glorija Fable zaprimio je 43 upravnih i 79 
neupravnih premeta, ukupno 122 novih premeta, dok ukupni broj kata koji su zaprimljeni 
odnosno otpremljeni iznosi 595. 
 
Putem pošte je u periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine otpremljeno / poslano 1011 akata. 
 
 
 
 
 
 
 


