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Z A P I S N I K 
 

sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 24. studeni  2022. 
godine, u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan:  Lucian Mrzlić – predsjednik, Boris Rogić – zamjenik 
predsjednika, te vijećnice/i: Esad Huskić, Sean Šturbej, Ana Boneta, Valdi Runko, Ivan Vozila, Šemso 
Mujić, Boris Babić, Mauricio Bajerić, Silvano Uravić i Darko Androić,  
- nedostaje vijećnica: Jelena Bartolić Škropeta,   
- načelnik Općine Kršan: Roman Carić,  
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Patricia Zanketić – voditelj Odsjeka za 
gospodarstvo i EU projekte  i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) i Branko 
Biočić (Glas Istre).  
 
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, a tonski zapis biti će pohranjen u arhivi Općine Kršan uz 
ovaj zapisnik.  
Napomena II: Prije početka održavanja sjednice predsjedniku i zamjeniku predsjednika podijeljen je 
materijal za točku 8. dnevnog reda, a isti je svim vijećnicama/ima upućen putem emaila dana 
22.11.2022. godine, te čini sastavni dio materijala uz Poziv za današnju sjednicu Općinskog vijeća.   
 
Započeto u 18

00
 sati.  

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan g. Lucian Mrzlić započinje sa 7. redovnom 
sjednicom Općinskog vijeća općine Kršan, pozdravlja sve danas nazočne vijećnice i vijećnike 
Općinskog vijeća, načelnika Općine Kršan, pročelnicu JUO, poštovane voditeljice Odsjeka, sve ostale 
prisutne, te predstavnike cijenjenih medija.  
 Predsjednik L. Mrzlić otvara 7. redovnu sjednicu koja se održava danas 24.studeni 2022. g. s 
početkom u 18:00 sati, u prostorijama Općinskog vijeća Općine Kršan.   
 Poziva stručnu službu na prozivanje članova Općinskog vijeća Općine Kršan kako bi mogli 
izvršiti utvrđivanje današnjeg kvoruma.  
O. Načinović proziva vijećnice/ke, tijekom koje predsjednik L. Mrzlić upoznaje da je vijećnica Jelena 
Bartolić Škropeta opravdano odsutna. Potom predsjednik L. Mrzlić konstatira da sukladno članku 66. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan na temelju upravo utvrđene provjere stručne službe 
sjednici prisustvuje 12 od 13 vijećnica/ka Općine Kršan, te potvrđuje kako je kvorum utvrđen i mogu 
pravovaljano donositi odluke. 
 Predsjednik L. Mrzlić prelazi na dnevni red 7. redovne sjednice Općinskog vijeća koji se sastoji 
od devet točaka, upoznaje da je stigao prijedlog da se 2. i 3. točka maknu iz dnevnog reda zbog 
opsežnosti, čita ih, te predlaže prebacivanje navedenih točaka na narednu sjednicu. Potom otvara 
raspravu, te daje mogućnost da vijećnice/i izreknu mišljenje.  
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Nema primjedbi za dodatnu izmjenu i dopunu dnevnog reda, kao ni na novi prijedlog, pa predsjednik 
L. Mrzlić zaključuje valjanost izmijenjenog dnevnog reda. Prelazi na obradu točaka.  
 
 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 19. listopada 2022.   
Predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić najavljuje točku i verificiranje zapisnika sa 6. redovne sjednice 
Općinskog vijeća Općine Kršan održane 19. listopada 2022. g., te pita da li ima netko primjedbe. 
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, potpredsjednik konstatira da je 1. točka dnevnog reda 
usvojena, te prelazi na obradu sljedeće točke. 
 
 
Ad 2.) Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 
2025. godinu sa pripadajućim Programima -  I. čitanje 
Predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić, nakon najave 2. točke dnevnog reda (u Pozivu za sjednicu 
navedena pod točkom 4.), poziva izlagatelja spomenutog prijedloga općinskog načelnika Romana 
Carića na podnošenje izvješća.  
Načelnik R. Carić pozdravlja nazočne, navodi da je prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2023. 
godinu, kao stara navada, danas ispred vijećnica/ka u prvom čitanju kao upoznavanje sa osnovama 
Proračuna. Navodi da je materijal zaista opsežan, da će biti čim koncizniji. Upoznaje sa osnovnom 
podjelom  Proračuna, prihodima i rashodima, odnosno primicima i izdatcima, te stavkama od kojih se 
sastoje. Navodi visine planiranih prihoda i primitaka po pojedinim kategorijama, te izdvaja planiran 
višak prihoda iz ove godine u iznosu od 772.095,00 Eura. Nadalje upoznaje da zbroj svih planiranih 
prihoda i prenesenim viškom prihoda iz ove godine, odnosno primici Proračuna za 2023. godinu 
iznose 7.011.577,00 Eura.  
Glede rashodovne strane načelnik R. Carić navodi da je ova strana puno kompleksnija, teža za 
ispuniti i provesti, da se predlaže u iznosu 6.993.042,00 Eura. Upoznaje detaljno koje sve stavke 
sadrži, njihov prijedlog visina iskazanih u valuti Euro, te je na raspolaganju za svako pitanje ili davanje 
pojašnjenja.  
Dovršava upoznavanjem da je prijedlog Proračuna za 2023. g. kompleksan i složen, navodi da treba 
puno stavaka ispuniti te ispoštovati, što iziskuje ogroman angažman njega kao načelnika, općinske 
uprave, ali i vijećnica/ka, te navodi da ih očekuje puno posla.  
L Mrzlić zahvaljuje načelniku te otvara raspravu za 2. točku dnevnog reda.  
V. Runko navodi da nema što dodati osim primjedbe samom sebi da još nije „prebacio Eure u kune“, 
pa navodi da tijekom izvješća načelnika svaku stavku pretvara u nama prepoznatljivo.  
E. Huskić navodi da je Proračun pun brojki kao i uvijek, da treba sve prebacit u glavi u euriće, pa sve 
izgleda puno manje nego prije, dok je bilo u kunama. Glede pročišćivača i trafostanice za 
Poduzetničku zonu zanima ga da li su iz kreditnih sredstava, ili je to mimo „onih“ 12 milijuna kuna, na 
koje načelnik odgovara da su nažalost kreditna sredstva pri kraju, a ovo bi trebala biti izvorna sredstva 
Općine Kršan, za sada. Glede sredstava koje iziskuje trafostanica načelnik upoznaje da se još uvijek 
očekuje odgovor HEP-a, da li je to investicija Općine ili poslovno ulaganje HEP-a.  
E. Huskić prenosi da je 19. 11. 2022. g. u Novom listu izašao zanimljiv članak o Poduzetničkoj zoni 
Viškovo, koju su započeli raditi prije šest mjeseci a pogon planiraju za lipanj 2023.g., znači već za 
godinu dana. Prenosi da su njihova planirana sredstva bila 20 milijuna kuna, da im je priznato 15,2 
milijuna kuna, od kojih im je odobreno 12 milijuna + dodatnih 1,6 milijuna kuna za sufinanciranje 
vlastitog učešća, pojednostavljeno oko 90% prihvatljivih troškova ovog projekta reducirati će 
bespovratnim sredstvima EU, bez opterećivanja općinskog proračuna, a indeks razvijenosti im je još 
veći nego naš. 
Glede stavke Sportska dvorana obraća se načelniku kako mu je drago da se istu konačno maknulo iz 
Proračuna ove godine, uvrstilo stavku za 2024. i 2025.g., jer koliko se god borio za tu dvoranu način 
da se uvrsti stavka u Proračun pa u 10. mjesecu se izbriše izražava da zaista to već vrijeđa njegovu 
inteligenciju i onih koji su je željeli. Navodi da ne želi trud i rad načelnika te lokalne zajednice 
osporavati, ali je mišljenja da Dvorana ne bi bila samo za stanovnike Podpićna već za čitavo područje i 
one koji se žele baviti u njoj.   
Navodeći stavku za Matični ured, koji prostor koristi 20-30 godina, vijećnik E. Huskić navodi da se 
mogao sam sebe isplaćivati, jer potražnja za takve kancelarijske prostore je velika ili dovoljno velika 
da se sami mogu financirati. Nadalje pohvaljuje uvrštavanje stavke za Separaciju, koja se po prvi put 
spominje, radi se o biseru ljudske arhitekture, a konačno je ideja da se nešto od te zgrade realizira. Na 
kraju još postavlja pitanje glede Dječjeg vrtića, navodeći tko će biti toliko hrabar da nešto kaže protiv 
njega, a što ćemo s njime kad nas vuče toliko za dolje.    
Načelnik odgovara da po pitanju Zone a i Vrtića nema više nazad, mogu samo naprijed. Dodaje da po 
pitanju Zone tempo nije bajni, ali sagledavajući s čime se nosimo tempo je realan, te da idemo prema 
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privođenju namjeni. Glede Dječjeg vrtića upoznaje da se ove godine na jedvite jade upisalo svu 
neupisanu djecu, međutim ta djeca nisu u uvjetima u kojima bi trebala biti. Jedina opcija je proširenje 
zgrade, a to košta, izražava nadu da će se 2023.g. provesti nabava i radovi, u jesen 2024.g. novi 
prostor biti u funkciji, pa niti jedno dijete neće opet ostati neupisano.   
E. Huskić dodaje da nije protiv jednog niti protiv drugog projekta, da ne bude krivo shvaćen.   
Predsjednik L. Mrzlić upoznaje da se voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte javila za 
davanje odgovora na pitanja gdina. Huskića.  
Glede pitanja besplatnih sredstava za Poduzetničku zonu P. Zanketić upoznaje:  
- da u ono vrijeme kad je bio raspisan natječaj za Poduzetničku zonu Općina još nije imala ishođenu  
Građevinsku dozvolu. Navodi da pri raspisivanju takvih poziva Općina se ne može prijaviti a svjesni da 
takva sredstva nećemo dobiti,  
- glede proširenja Vrtića upoznaje da smo se lani prijavili u Program ruralnog razvoja, da nismo prošli, 
da smo bili 50-ti na redu, da nije bila kvaliteta projekta upitna nego da smo u toj zoni kojoj jesmo, da 
su prošli tek prvih 10-tak, o čemu vas je izvijestio načelnik,  
- da smo se posljednji puta kandidirali kao partneri sa Gradom Labinom i nismo prošli, s obzirom na 
kriterije koji su bili upoznaje da smo zadovoljavali, međutim sagledavajući sada sve kriterije bili bismo 
dobili samo 20% financiranja. Predlaže održavanje tematske sjednice o EU fondovima, navodi da su 
zaista kompleksni, gdje treba puno toga uvidjeti.  
- Glede Energetske učinkovitosti dječjeg vrtića u Potpićnu upoznaje da postojeća projektna 
dokumentacija ne zadovoljava moguće kriterije budućih natječaja što se tiče obnovljivih izvora 
energije. Nadalje upoznaje sa koracima koje treba ispoštovati pri raspisivanju javnog poziva za 
financijska sredstva. Za svako pitanje na raspolaganju je za davanje pojašnjenja. 
- Upoznaje o potrebnoj dokumentaciji kada se raspiše javni poziv za infrastrukturu, te o trenutno 
raspisanom od strane Ministarstva turizma i sporta u okviru nacionalnog plana oporavaka i otpornosti 
za koji navodi da imamo projekt Kaštel Kršan, koji će se prijaviti.   
- Glede Separacije upoznaje da je potrebna izrada projektno tehničke dokumentacije, idejno rješenje, 
da smo proveli istraživanje tržišta i dostavljene su ponude za izradu projektno tehničke dokumentacije 
za objekt koji ima 6000 m
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, koji mora odgovarati zelenim i digitalnim novim kriterijima, koji moraju biti 

ispunjeni prilikom prijave na sve javne pozive EU, a samo njihova izrada iziskuje 3 milijuna kuna. 
Zahvaljuje na pažnji.       
L. Mrzlić zahvaljuje P. Zanketić na izlaganju, te riječ daje vijećniku S. Uraviću.  
 

Iz vijećnice izlazi vijećnik Darko Androić, u 19:50 h, pa sada sjednici prisustvuje 11 
vijećnica/ka.   

 
S.  Uravić navodi da je načelnik iznio mali milion cifri, da to prihvaća jer se radi o Proračunu, ali da je 
sam Proračun nerealan, te sadržava popis želja, da će se rebalansom 1/3 stavki reducirati ili brisati, 
jer se neće uspjeti realizirat. Izražava da ne zna zašto se sustavno iz godine u godinu stavljaju želje 
na papir, koje se kose sa realnošću. Ponavlja da to tumači dugi niz godina, ali da ono što je gđa. 
Zanketić večeras iznijela je, možda, jedan od ključnih razloga zašto mi ne prolazimo pri prijavi u 
Fondove. Navodi da je možda ključni razlog kada netko sagleda da imamo Proračun 40 - 50 miliona 
kuna na 2800 ljudi. Pita objašnjenje na to da je jedna nedaleka i mala Općina uspjela dobiti 2,5 
milijuna kuna za vrtić, a kod nas su uvijek razlozi i opravdanja: ne možemo, pa njegovo pitanje glasi: 
šta žive u nekoj drugoj državi? Dalje navodi da imamo i vanjskog savjetnika gdina. Ćelića u Puli,  
činjenicu da mi povučemo neka sredstva Ministarstva, ali da je nepoznato da je Općina Kršan ikad 
povukla značajna sredstva za neki infrastrukturni projekt. Navodi da idemo u proširenje dječjeg vrtića, 
da ga treba proširiti, dakako, ali da su svi toga svjesni. Pitanje je samo zašto mi baš nikad ne 
uspijevamo privući sredstva, a možda je razlog u ranije navedenom, visini Proračuna po glavi 
stanovnika. Podsjeća da pred sedam godina nije griješio u ovoj vijećnici glede dječjeg vrtića, da je 
mišljenja da je ispravno tada govorio, da se neki večeras prisutni jako dobro toga sjećaju, a da postoje 
i zapisnici.    
Predsjednik L. Mrzlić ponovno daje riječ P. Zanketić, koja navodi da je tema jako zanimljiva te bi 
voljela da se održi jedna tematska sjednica sa ovom problematikom, obzirom se govori puno podataka 
koji se ne razumiju. Ponavlja da je za prijavu na neki od javnih poziva potrebno u danom trenutku imati 
građevinsku dozvolu, pa je tako ranije spomenuti vrtić to i imao pri prijavi, a ranije se nisu ni 
prijavljivali. Poziva gdina. Uravića da slobodno dođe u općinsku zgradu da ga upozna sa programima 
jer ih ima više vrsta, jer postoje više vrsta sufinanciranja. Upoznaje o 6 godina provedenim u ovoj 
Općini, da je preuzela više projekata, da je ekonomista po struci a ima 11 projekata sa građevinom, da 
su imali Komisiju za investicije, a kojoj je prisustvovao i gdin. Rogić pa ga slobodno može upitati koliko 
projekata vodi. Završava da puno kriterija treba zadovoljiti za prijavu na EU fondove, ali da je za svačiji  
interes na raspolaganju za davanje objašnjenja.  
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L. Mrzlić pita odnosno navodi da kriterij pri prijavi vrtića nije bio Proračun, ali da se možda i vara, pa se 
na to nadovezuje P. Zanketić navodeći da nije, ali da po javnom pozivu postoji više vrsta uvjeta koja 
treba zadovoljiti, a također i razred razvijenosti. Navodi razne primjere temeljem kojih se dobivaju 
bodovi, a koje svakako treba poštovati odnosno kasnije zadovoljiti prilikom provedbe. U protivnom 
vraćaju se novci.  
Načelnik upoznaje da gledajući Proračun pri prijavi na projekte relevantna veličina je ostvarenje a ne 
Plan. Smatra da ovaj plan proračuna nije nerealan, a da bi bio zadovoljan sa ostvarenjem 65-70% 
planiranog.  
S. Uravić iznosi da se gđa. Patricia vjerojatno našla prozvanom, da je ona puno bolje upoznata o toj 
problematici, da imamo i stručnih savjetnika i vanjskih suradnika, ali da općinske strukture rade sve 
zajedno. Navodi da danas imamo 17 ljudi zaposleno u općinskoj upravi + 25 - 26 u vrtiću, što čini 45 – 
50 ljudi na proračunu Općine Kršan, te navodi gdje nas to vodi. Kada to ljudi vani čuju za veliki krug 
njih i njega samoga to je van logike. Napominje da govori kao običan čovjek, te moli da ga se 
razumije.  
Načelnik se obraća S. Uraviću da li ima rješenje, da zatvore vrtić, te potvrđuje da ima pravo, ali da 
Općina Kršan „vuče“ direktno i produženi boravak, dječji vrtić, općinsku upravu, turističku zajednicu, 
navodi sve ukupno preko 50 ljudi, ali ako ima rješenje neka ga kaže.  
S. Uravić poziva neka se nađe još jedan takav primjer u RH ako postoji.  
Predsjednik se zahvaljuje vijećniku S. Uraviću, te uvažavajući prijavu za riječ od vijećnika V. Runka, 
poziva sve koje interesira kako funkcioniraju EU fondovi, ako žele da se prijave, da se obrate gđi. P. 
Zanketić ili vanjskim suradnicima koji će objasniti kako stvari funkcioniraju.  
V. Runko navodi da nije imao namjeru prijaviti se za riječ, da je načeto puno tema, smatra da je 
vijećnicima puno tema u „izmaglici“ temeljem izrečenog, to zaključuje temeljem dvadesetogodišnjeg 
učešća kao načelnika, te navodi da su mu neke teme puno prepoznatljivije. Upoznaje da se 
posljednjih 6 godina  povuklo 5.5 miliona kuna bespovratnih sredstava EU za cestu Čepić - lug, a za 
Kaštel u suradnji sa Parkom prirode Učka još 1,5 miliona kuna za uređenje. Podsjeća na okolnosti 
zašto se „promašila“ Radna zona, okolnosti unutar i vani Općine koje su poznate vijećnicima iz ranijih 
mandata, koja je završila neslavno, pa je Poslovna zona izostala sa izdavanjem građevinske dozvole i 
sa izdavanjem kredita godinu i pol dana. Nadalje upoznaje sa ranijim aktivnostima glede vrtića, 
rješavanjem istoga za  8 mjeseci, te troškovima u visini 3,5 milijuna kuna, što su prema danas 
minijaturna sredstva, za 400 m
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 zgrade. Upoznaje da je prijava na bespovratna sredstva bila, iako se 

znalo da sredstva vjerojatno nećemo dobiti, obzirom smo imali samo Lokacijsku dozvolu, jer je 
Građevinska izdana mjesec dana kasnije. Kao pozitivno navodi da se usuglasilo komunalnu naknadu 
sa HEP-om, naknadu za  korištenje prostora, da se nije samo griješilo već se uspjelo i nešto priskrbiti, 
što je zasigurno bitnije,  da smo razvijena Općina, u 7 ili 8 rangu razvijenosti. Obzirom na sve okolnosti 
od 90-tih godina mišljenja je da se radi o prirodnom slijedu i socijalno je vrlo prihvatljivo. Glede 
natječaja mišljenja je i ističe kao najvažnije da se na vrijeme spremi potrebna dokumentacija, ne na 
natječaje nego na ono što traži građevinski projekt, jer ukoliko se ima „dozvolu“ može se nešto i 
očekivati. Navodi da ima puno resora: kultura, investicije, infrastruktura, gradnja, rekonstrukcija ili 
novogradnja, a u svim segmentima treba djelovati pa će i EU posljedično dodijeliti sredstva, jer 
zasigurno će se negdje uspjeti povući sredstva.  
Tijekom rasprave više nema prijavljenih, predsjednik L. Mrzlić dovršava raspravu navodeći da obzirom 
se radi o razmatranju proračuna, odnosno prvom čitanju proračuna, za ovu se točku ne glasa.    
 
 Predsjednik određuje pauzu od 5 minuta. Ista traje od 19:07 do 19:14 h.  
 
 
Ad 3.) Osnivanje i imenovanje radnog tijela Općinskog vijeća Općine Kršan: 
- Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  
Predsjednik L. Mrzlić najavljuje točku, potom upoznaje da je pristigao jedan prijedlog za imenovanje 
članova Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Kršan, te ga čita. Isti prijedlog čini sastavni dio akata i materijala današnje sjednice. 
Predsjednik poziva izlagatelja spomenutog prijedloga, općinskog načelnika R. Carića na podnošenje 
izvješća.   
Načelnik upoznaje da se predlaže još jedna odluka koja svoje uporište nalazi u Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu, da se kroz nekoliko sjednica Vijeća obrađuje tema poljoprivrede. Predlaže 
njezino usvajanje u predloženom obliku.  
Predsjednik L. Mrzlić otvara raspravu za 3. točku dnevnog reda.   
Tijekom rasprave nema prijavljenih, predsjednik L. Mrzlić raspravu zatvara, te prijedlog Odluke daje na 
usvajanje glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“ predsjednik L. Mrzlić 
zaključuje da je prijedlog prihvaćen, te Općinsko vijeće donosi slijedeću  
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O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan 

 
 

I. 
Osniva se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za uvođenje u posjed) 
 

II. 
 Povjerenstvo za uvođenje u posjed iz točke I. ove Odluke sastoji se od 3 člana. 
 
 

III. 
 U Povjerenstvo za uvođenje u posjed imenuju se: 
 

1. Glorija Fable, mag.iur., predstavnica pravne struke, 
2. Tea Benković, dipl.ing.geod., predstavnica geodetske struke, 
3. Rosana Klarić, bacc.ing.agr., predstavnica agronomske struke. 

 
IV. 

 Povjerenstvo za uvođenje u posjed obavlja poslove propisane odredbama Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu i odredbama podzakonskih propisa donesenih temeljem toga Zakona.   

 
V. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine 
Kršan''. 
 
 
Ad 4.) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu 
Kršan  
Predsjednik L. Mrzlić najavljuje točku i poziva zamjenika predsjednika B.Rogića na podnošenje 
izvješća.  
B. Rogić navodi da su uz Poziv za sjednicu upućeni materijali za ovu točku, podsjeća da je svake 
godine do završetka 11. mjeseca tekuće godine Općinsko vijeće dužno donijeti Plan djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za narednu godinu temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda koji je donesen 2019.g. Upoznaje sa temeljnim mjerama u slučaju 
nastajanja prirodne nepogode te ostalim mjerama. Upoznaje da je predlagač dužan da do kraja 3. 
mjeseca  podnese izvješće za prethodnu godinu, da li je bilo elementarne nepogode te stoga i 
poduzimanju mjera. Podsjeća da je bila proglašena elementarna nepogoda – suša, te navodi koje su 
se radnje poduzele, osnivanju Povjerenstva, prikupljanju podataka oštećenih osoba odnosno 
privrednika te njihovoj obradi, potom obilasku terena radi očevida. Upoznaje o daljnjem tijeku postupka 
koji se ispoštovao do sada, navodi da postupak još nije gotov, kao što još nije poznato ni kolika će biti 
naknada štete. Podsjeća da po dobivanju iznosa za naknadu štete Povjerenstvo treba ukupan iznos 
podijeliti prijaviteljima štete, o čemu se podnosi Izvješće. Završava da su sve radnje postupanja 
prilikom elementarne nepogode sadržane u hodogramu ovog Plana, te navodi način na koji se pri 
tome postupa.  
Predsjednik L. Mrzlić zahvaljuje gdinu. Rogiću i otvara raspravu po 4. točci dnevnog reda.     
S. Uravić navodi da nema primjedbu na izlaganje, da su ta sredstva u prošlosti bila jako malena, da li 
se uopće isplati gubiti vrijeme od strane toliko angažiranih županijskih i drugih djelatnika, a onima 
kojima se isplaćuje ne nadoknadi štetu.  
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, predsjednik zatvara raspravu, te daje na usvajanje prijedlog 
po 4. točci.   
Temeljem prebrojavanja glasova predsjednik utvrđuje da glasovanjem sa 11 glasova „ZA“, bez 
glasova „PROTIV i bez glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju  Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

za 2023. godinu  za Općinu Kršan  
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Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Kršan donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. 
godinu za Općinu Kršan, koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

Članak 2. 
  Ovaj Zaključak objaviti će se u ''Službenom glasilu Općine Kršan'' i stupa na snagu osmi dan 

od dana objave.   
 

 
Ad 5.) Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan 
Predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić, nakon najave 2. točke dnevnog reda, poziva izlagatelja 
spomenutog prijedloga općinskog načelnika Romana Carića na podnošenje izvješća.  
Načelnik R. Carić navodi da sadašnja Odluka o socijalnoj skrbi egzistira još od 90-tih godina prošlog 
stoljeća, naravno uz određene i potrebne promjene tijekom vremena. Upoznaje da se danas 
predložena Odluka prvenstveno donosi radi usklađivanja sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je 
stupio na snagu ove godine. Navodi da se njome utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava 
Općina Kršan propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, a kao bitno navodi da se njome propisuju i prava 
iznad standarda propisanih samim Zakonom, te uvjeti i način njihova ostvarenja. Napominje da Općina 
Kršan već dugi niz godina kroz svoj socijalni program i demografske mjere osigurava niz oblika 
pomoći koji znatno premašuju standard i obveze utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi. Nadalje  
upoznaje da je predložena Odluka prošla savjetovanje sa javnošću, da je zaprimljena jedna primjedba 
odnosno prijedlog koji će se uzeti u obzir kada to bude moguće, a da je istu Odluku razmatrao i Odbor 
za socijalna pitanja. Završava izlaganje sa molbom za usvajanje Odluke u predloženom obliku.  
Predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić zahvaljuje gdinu. načelniku te otvara raspravu.  
Obzirom nema prijavljenih za riječ, daje na usvajanje prijedlog po ovoj točci glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽAN“, što je ujedno i 
jednoglasno, predsjednik zaključuje da je ovaj prijedlog prihvaćen, te Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U 

O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE KRŠAN 
 

u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
 

 
Ad 6.) Prijedlog konačnih odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan 
Nakon najave točke predsjednik L. Mrzlić poziva izlagatelja prijedloga gdina. načelnika na podnošenje 
izvješća.  
R. Carić podsjeća da je Općinsko vijeće dana 19. listopada 2022.g. donijelo Odluku o objavi natječaja 
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, u k.o. Plomin. Navodi da je Javni natječaj za prodaju 
nekretnina objavljen 04. studeni 2022. g., s rokom dostave prijava na natječaj zaključno s danom 14. 
studeni 2022. godine. Navodi da je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina, nakon 
otvaranja ponuda, konstatirala da su na natječaj pristigle dvije ponude za dva predmeta prodaje, te 
upoznaje sa istima. Predlaže donošenje Odluka o prodaji nekretnina kao najpovoljnijim ponuđačima: 
Rini Hrelja iz Zagorja i Obrtu za trgovinu i usluge „Mani“, vl. Matea Knapić Šavor iz Plomina, kako su 
predložene i upućene vijećnicama/ima.  
Pročelnica G. Fable navodi štamparsku grešku u prijedlogu Odluke o prodaji nekretnine Matei Knapić 
Šavor, da fali „a“ u imenu, da se ispravi.   
Predsjednik L. Mrzlić zahvaljuje načelniku i pročelnici, te otvara raspravu po 6. točci.  
Prijava za raspravu nema, predsjednik L. Mrzlić zaključuje raspravu, te obzirom se radi o više 
prijedloga za prodaju nekretnina najavljuje pojedinačno glasovanje. Najprije daje na usvajanje 
prijedlog Odluke o prodaji nekretnine Obrtu „Mani“, vl. Matea Knapić Šavor iz Plomina.  
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“, bez glasova „SUZDRŽAN“ 
Općinsko vijeće donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Obrtu Mani, obrt za trgovinu i usluge, vl. Matea Knapić Šavor  
iz Plomina, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu  - stan, koji se nalazi na prvom katu 
zgrade sagrađena na kat. čest. br. 81/ZGR upisana u z.k.ul. 171 k.o. Plomin, van knjižno vlasništvo 
Općine Kršan,  površine 106,39 m2, nekretnina se nalazi u naselju Plomin. 
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2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se prodaje u zatečenom stanju. Općina Kršan 
izdati će tabularnu ispravu u svrhu upisa stana u vlasništvo kupca.  

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac je  dužan  platiti Općini Kršan kupoprodajnu cijenu 
nekretnine postignutu na javnom natječaju (480.000,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 45.900,00 kn 
koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 434.100,00 kn odnosno  
57.614,97 EUR-a (prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR = 7,53450 HRK) na žiro-račun Općine 
Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB u roku 30 
dana od dana prijema ove odluke.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac je dužan 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 3.056,50 kn odnosno 405,67 EUR-a (prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR = 
7,53450 HRK) 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 nekretninama.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 
prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnina iz toč.1., te ispravu iz toč.2. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan.             
  
 
Potom predsjednik L. Mrzlić daje na usvajanje prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Rini Hrelja iz 
Zagorja.   
Temeljem glasovanja sa 11 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „SUZDRŽAN“ 
Općinsko vijeće donosi   
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnina 

 
1. Općina Kršan prodaje kupcu Rini Hrelja iz Zagorja, kao jedinom i najpovoljnijem 

ponuđaču, nekretnine označene kao: 
-  kat.čest.br. 1136/7 upisana u z.k.ul. 13 k.o. Plomin, površine 151,00 m2,  
-  kat.čest.br. 1136/9 upisana u z.k.ul. 13 k.o. Plomin,  površine  65,00 m2, 
nekretnine se nalazi u naselju Zagorje –Donadići. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnine se prodaju 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 nekretnine koje su predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretnine iz toč.1. ove odluke kupac je  dužan  platiti Općini Kršan kupoprodajnu cijenu 
nekretnine postignutu na javnom natječaju (98.200,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 9.820,00 kn koju 
je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos od 88.380,00 kn odnosno 11.730,04 

EUR-a (prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR = 7,53450 HRK) na žiro-račun Općine Kršan, 
IBAN HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB u roku 30 dana od 
dana prijema ove odluke.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove odluke, kupac je dužan 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 2.856,25 kn odnosno 379,09 EUR-a (prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR = 
7,53450 HRK) 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 nekretninama.  

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 nekretninama.  

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

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 
Kršan.  
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Ad 7.) Razno 
Predsjednik najavljuje posljednju točku dnevnog reda: Razno, pa poziva zainteresirane, ako imaju 
nešto što bi htjeli podijeliti s Općinskim vijećem i svima prisutnima ili bi htjeli postaviti neko pitanje, 
neka se slobodno jave za riječ. 
Pozivajući se na već izrečeno na prošlim sjednicama Općinskog vijeća Š. Mujić navodi da se opet u 
Potpićnu, kod dječjeg igrališta, nedaleko bivše samačke zgrade prometuje kamionima, radi čega 
pucaju vodovodne cijevi, često je potrebno popravljati cijevi a građani su pri tome bez vodovodne 
opskrbe. Navodi da nakon radova teče prljava, da je on sam kupuje za piće, ali da prečesto mora 
mijenjati vodovodne ventile u stanu. Upoznaje da na dionici od zgrade Motela do bivše samačke 
zgrade stalno pucaju vodovodne cijevi. Predlaže da Općina Kršan na tom dijelu neasfaltiranog puta 
postavi rampu radi zabrane prometa kamionima, pogotovo radi sigurnosti djece, a da kamioni imaju 
asfaltiranu cestu s druge strane.  
Predsjednik L. Mrzlić zahvaljuje uz napomenu da će se sagledati što se može napraviti, a načelnik R. 
Carić navodi da treba vidjeti da li je to stvar Vodovoda Labin, samo Općine Kršan ili oboje, da će 
sagledati problem.  
 
S. Uravić podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća ukazao na problematiku koja će se javiti 
vezano za stipendiranje studenata, da se čini da je bio u pravu. Navodi da se radi o navedenom u 
Pravilniku o stipendiranju da jedan od roditelja podnositelja zahtjeva mora biti porezni obveznik 
Općine Kršan protekle dvije godine, pa je postavio pitanje što sa djecom čiji su roditelji rastavljeni i ne 
žive na području Općine Kršan, što su to djeca drugog reda. Navodi da takvi ne mogu ishodovati 
potrebnu dokumentaciju. Za primjer navodi studenta stanovnika Općine Kršan, koji živi kod bake i 
djeda, ispunjava ostale uvjete navedenog Pravilnika, da su takva djeca već proživjela određenu 
traumu, pa bez obzira na sve ispaštaju i na ovaj način.   
Načelnik navodi da je Konačna lista o dodjeli stipendija javno izvješena na Oglasnoj ploči te WEB 
stranici Općine Kršan pred 7 dana, da su zaprimljene tri žalbe, da se petak 02.12. potpisuju Ugovori 
sa „novim“ stipendistima, da sve tri žalbe idu na razmatranje njemu i Odboru za socijalna pitanja koji 
će dati određeni prijedlog. Navodi da postupak još nije gotov, da se nada da će se iznaći neki modus, 
možda ne za sve, ali za socijalno osjetljive kategorije da.  
S. Uravić zahvaljuje načelniku na odgovoru.   
 
Predsjednik L. Mrzlić pita da li se još netko javlja za riječ, ali prijavljenih više nema. Budući je dnevni 
red iscrpljen predsjednik proglašava 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća završenom u 19 h i 39 min. 
Zahvaljuje se svima na pozornosti i na dolasku. 
 
 
 
 
 
  Voditelj zapisnika: 
 
 
Orijana Načinović, v.r. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 

 Lucian Mrzlić, v.r. 
 
 


