
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                             
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OIB 84077929159 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 021-05/20-01/1 
URBROJ: 2144/04-05-20-8 
Kršan, 18. ožujka 2020. 

 
Z A P I S N I K  

 
 sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 18. ožujka 
2020. godine, održane telefonskim putem odnosno koristeći se sredstvima elektronske 
komunikacije. 
 
 Temeljem Upute Ministarstva uprave RH od 17. ožujka 2020. godine vezano za rad  
predstavničkih tijela JL(P)S i postupanju vezano za pojavu coronavirusa (COVID-19), 
sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan zakazana za 18.03.2020. godine održana je  
telefonskim putem odnosno koristeći se sredstvima elektronske komunikacije. 
 Temeljem punomoći predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan sjednicu je vodio 
potpredsjednik Općinskog Vijeća Ivan Vozila uz nazočnost Općinskog načelnika Valdija 
Runko, pročelnice Glorije Fable te voditeljice Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte Patricije 
Zanketić. U radu je sudjelovalo 12 od 13 vijećnika. 
 

Započeto u 1800 sati. 
 
Od predloženih točaka dnevnog reda Pozivom od 11. ožujka 2020. godine, i to: 
 
1. Verificiranje zapisnika sa: 
- 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 09. prosinca 2019. 
godine 
- 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 18. prosinca 2019. 
godine 
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu 
3. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini 
Kršan u 2020. godini 
4. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan  
5. Izmjene i dopune Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13, 
02/18)  
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti PVZ Labin / JVP Labin za zaduživanje i izdavanje 
jamstva poslovnoj banci Istarska kreditna banka Umag d.d. 
7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, 
projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan  
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Kršan  
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9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Kršan za 
2019. godine (izlagatelj gosp. Boris Rogić) 
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
na području Općine Kršan za 2020. – 2023. godine (izlagatelj gosp. Boris Rogić) 
11. Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Kršan (izlagatelj gosp. Boris Rogić) 
12. Razno 
 
obrađena je točka  2. predloženog dnevnog reda 
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu 
 
obrađena je točka  3. predloženog dnevnog reda 
3. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini 
Kršan u 2020. godini 
 
obrađena je točka  4. predloženog dnevnog reda 
4. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan  
 
obrađena je točka  8. predloženog dnevnog reda 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Kršan  
 
sa čime su svi članovi Općinskog Vijeća koji sudjeluju u radu – njih 12, Vijeća suglasni. 
 
Prelazi se na obradu točaka dnevnog reda. 
 
AD 2). Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu 
Prelazi se na obradu točke 2. - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu 
Slijedom navedenog, temeljem očitovanja svakog pojedinog vijećnika, Općinsko vijeće 
Općine Kršan sa 12 glasova ''ZA'' donosi  

 
O D L U K U 

o raspoređivanju  sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s 
liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu. 

 
Članak 1. 

             Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača  (u daljnjem tekstu:  nezavisni vijećnici)  zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Kršan ( u daljnjem tekstu: Vijeće) za 2020 godinu, način i rokovi 
objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kršan. 
  

Članak 2. 
Sredstva predviđena ovom Odlukom, osiguravaju se u Proračunu Općine Kršan u 

iznosu koji se određuje prilikom donošenja Proračuna. 
Ukupan iznos sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe 

birača  zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu iznosi 75.000,00 
kuna.  

Članak 3. 
           Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da 
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom 
vijeću prema konačnim rezultatima izbora, odnosno u skladu sa zakonskim odredbama. 



          Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola,  pojedinoj političkoj stranci i 
nezavisnim  vijećnicima pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog 
vijeća podzastupljenog spola. 
 

Članak 4. 
              Za svakog člana Općinskog vijeća  utvrđuje se godišnji iznos sredstava od  5.681,82 
kuna. 
            Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se  naknada u 
iznosu od 568,17 kuna godišnje. 
            Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovoga članka postoji ako je zastupljenost 
jednog spola u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave niža od 40%. U 
Općinskom vijeću Općine Kršan podzastupljeni spol su osobe ženskog spola. 
 

Članak 5. 
Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću 

Općine Kršan raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu 
na način utvrđen u članku 3. ove odluke u iznosima kako slijedi:  

 

R. 
br. 

Stranka/Lista 
grupa  birača 

Broj članova u vijeću 
Ukupno po stranci/Lista GB  

godišnje tromjesečno 

1. SDP 1 5.681,82 1.420,45 

2. IDS 
4(od toga 1 član 

podzastupljenog spola) 
23.295,45 

5.823,87 

3. HSU 1 5.681,82 1.420,45 

4. HDZ 2 11.363,64 2.840,91 

5. GB-Terković Roko 1 5.681,82 1.420,45 

6. GB-Vozila Ivan 1 5.681,82 1.420,45 

7. GB-Licul Suzana 1 6.249,99 1.562,52 

8. GB-Ljubičić Dragan 1 5.681,82 1.420,45 

9. GB-Mujić Šemso 1 5,681,82 1.420,45 

Ukupno 13 75.000,00 18.750,00 

 
 Članak 6. 

             Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke i 
posebne račun nezavisnih vijećnika tromjesečno, u jednakim iznosima najkasnije do 
posljednjeg dana u tromjesečju za koje se sredstva isplaćuju. 

  
    Članak 7. 

                 Na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr  po završetku tekuće 
proračunske godine, a najkasnije do 01. ožujka 2021. godine, objavit će se izvješće o 
iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kršan, s temelja ove 
Odluke. 

   Članak 8. 
                 Ova Odluka dostavit će se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske 
najkasnije u roku 15 dana od dana stupanja na snagu, s naznakom broja i datuma objave 
službenog glasila u kojem je objavljena. 

 
Članak 9. 

Na sva pitanja koja se odnose na raspored sredstava za rad političkih stranaka i  
vijećnika izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan, a nisu 
uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne promidžbe i referenduma.  
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Članak 10. 
 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasilu Općine Kršan, te stupa na snagu osam 
dana od dana objave. 
 
AD 3). Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u 
Općini Kršan u 2020. godini 
Prelazi se na obradu točke 3. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća bošnjačke 
nacionalne manjine u Općini Kršan u 2020. godini 
Slijedom navedenog, temeljem očitovanja svakog pojedinog vijećnika, Općinsko vijeće 
Općine Kršan sa 12 glasova ''ZA'' donosi  

 
ODLUKU 

o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine  
u Općini Kršan u 2020. godini 

 
Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada i programa Vijeća bošnjačke 
nacionalne manjine u Općini Kršan, a za koje su u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu, 
raspoređena sredstva u iznosu od 25.000,00 kn (Aktivnost A130101-Rashodi za nacionalnu 
manjinu Bošnjaka).  

Članak 2. 
  U Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu, sredstva za Vijeće bošnjačke nacionalne 
manjine osigurana su za sljedeće rashode: 

– rashode poslovanja (sredstva za materijalne, financijske, te ostale rashode i 
naknade) 
– rashode za nabavu nefinancijske imovine, 
– rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada. 

 
Članak 3. 

 Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se iz: 
–   Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu, 
–  sredstava koja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan ostvari od    
donacija, poklona i drugih izvora u skladu s pozitivnim propisima. 

  
Članak 4. 

 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan, nema svoj poslovni račun 
(IBAN), već djeluje u okviru Općine Kršan, odnosno njihove aktivnosti se iskazuju u 
Proračunu Općine Kršan. 
 Eventualna sredstva koja Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan ostvari 
iz drugih izvora, biti će iskazana u Proračunu Općine Kršan.  

 
Članak 5. 

 Temeljem članka 4. ove Odluke, sredstva za rashode iz članka 1. i 2. ove Odluke 
isplaćivati će se iz Proračuna Općine Kršan, neposredno dobavljačima, odnosno 
isporučiteljima robe, radova ili usluga, te članovima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine 
ukoliko se radi o naknadi troškova nastalih prilikom provođenja aktivnosti, a sve temeljem 
dostavljene dokumentacije. 
  Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, obvezno je najmanje jednom mjesečno 
dostaviti račune, te ostalu vjerodostojnu dokumentaciju (ugovore o djelu, putne naloge i sl.) 
na temelju koje će se, nakon provjere ispravnosti istih, vršiti isplata.   
 

Članak 6. 
 Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu 
osmog dana od dana objave. 
 



AD 4) Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan  
Prelazi se na obradu točke 4. - Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / 
suvlasništvu Općine Kršan  
Slijedom navedenog, temeljem očitovanja svakog pojedinog vijećnika, Općinsko vijeće 
Općine Kršan sa 12 glasova ''ZA'' donosi  

 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje Robertinu Vozila, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 
nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 3000/2  u  zk.ul. 1404 u k.o. Plomin, u vlasništvu 
Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalaze u naselju Plomin. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina 
Kršan ne preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja 
imovinsko-pravnih pitanja, kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju 
nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Robertino Vozila dužan je platiti Općini 
Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (1.500,00 kn) 
umanjenu za jamčevinu od  130,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti 
ukupan iznos od 1.370,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 
model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Robertino Vozila dužan je 
Općini Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu 
natječaja i procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 2.000,00 kn.  Ove troškove je imenovani  
dužan uplatiti na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, s 
pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz 
toč. 4., kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo 
uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava 
uplaćenu jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće 
sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 
nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine 
Kršan, kao prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kršan.             
 
Nadalje, temeljem očitovanja svakog pojedinog vijećnika, Općinsko vijeće Općine Kršan sa 
12 glasova ''ZA'' donosi        

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje Riti Mart, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 
označenu kao:  kat. čest k.č. 2124/3  u  zk.ul. 33 u k.o. Kršan, u vlasništvu Općine Kršan u 
cjelini, nekretnina se nalaze u naselju  Kršan - Pristav. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina 
Kršan ne preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja 
imovinsko-pravnih pitanja, izmještaja infrastrukturnih objekata, kao ni pristupa na javno-
prometnu površinu za bilo koju nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Rita Mart dužna je platiti Općini Kršan 
kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (115.000,00 kn) umanjenu 
za jamčevinu od 11.200,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan 
iznos od 103.800,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 
model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   



4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Rita Mart dužna je Općini 
Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane za objavu 
natječaja i procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 2.000,00 kn.  Ove troškove je 
imenovana  dužna uplatiti na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 
model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz 
toč. 4., kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo 
uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava 
uplaćenu jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće 
sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovane 
nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine 
Kršan, kao prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kršan.             

         
Nadalje, temeljem očitovanja svakog pojedinog vijećnika, Općinsko vijeće Općine Kršan sa 
12 glasova ''ZA'' donosi  

O D L U K U 
o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje Mieczyslaw Jan Torba, kao jedinom i najpovoljnijem 
ponuđaču, nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 1788/2  u  zk.ul. 348 u k.o. Kršan, u 
vlasništvu Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalazI u naselju Veljaki. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju, te Općina 
Kršan ne preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja 
imovinsko-pravnih pitanja, kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju 
nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac Mieczyslaw Jan Torba dužan je platiti 
Općini Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju (19.100,00 kn) 
umanjenu za jamčevinu od  1.950,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je 
uplatiti ukupan iznos od 17.150,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN 
HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac Mieczyslaw Jan Torba 
dužan je Općini Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove vezane 
za objavu natječaja i procjenu nekretnine  i to  iznos u visini od 2.000,00 kn.  Ove troškove je 
imenovani dužan uplatiti na žiro-račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 
model HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz 
toč. 4., kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega stječe pravo 
uknjižbe vlasništva nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. ove odluke, Općina Kršan zadržava 
uplaćenu jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za provođenje natječaja, te neće 
sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 
nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine 
Kršan, kao prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kršan.             

        
AD 8) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Kršan  
 



Prelazi se na obradu točke 8. - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Kršan. 
Slijedom navedenog, temeljem očitovanja svakog pojedinog vijećnika, Općinsko vijeće 
Općine Kršan sa 12 glasova ''ZA'' donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog     

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan 
 

Članak 1. 
 U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan (Službeno glasilo br. 2/18) u 
članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima krupni 
(glomazni) komunalni otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo na lokaciji obračunskog 
mjesta, bez naknade u najvećoj količini do 5 m3.“ 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine 
Kršan. 
 

 
Završeno u 1900 sati. 

 
 
Napomena: Ova se sjednica tonski snimala, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine 
Kršan uz ovaj zapisnik. 
 
 
 
 
 
      Voditelj zapisnika             Potpredsjednik  Općinskog vijeća 
 
 
                  Glorija Fable                                           Ivan Vozila 


