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Z A P I S N I K 
 

sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 19. listopada 2022. 
godine, u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan:  Boris Rogić – zamjenik predsjednika, te vijećnice/i: 
Jelena Bartolić Škropeta, Sean Šturbej, Ana Boneta, Valdi Runko, Ivan Vozila, Šemso Mujić, Boris 
Babić, Silvano Uravić i Darko Androić,  
- nedostaju vijećnici: Lucian Mrzlić – predsjednik, te članovi: Esad Huskić i Mauricio Bajerić, 
- načelnik Općine Kršan: Roman Carić,  
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević – voditelj Odsjeka za 
financije i računovodstvo, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne 
poslove i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika, 
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Robi Selan (Labinština.info), Katarina Perković 
Šoštarić (5 portal) i Branko Biočić (Glas Istre).  
 
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis bit pohranjen u arhivi Općine Kršan uz 
ovaj zapisnik.  
Napomena II: Prije početka održavanja sjednice vijećnicama/ima je podijeljen dodatni materijal za 
točku 2. dnevnog reda, te materijal za dodatnu točku, a isti čine sastavni dio materijala uz Poziv za 
današnju sjednicu Općinskog vijeća.   
 
Započeto u 18

00
 sati. 

 
 
 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan g. Boris Rogić pozdravlja nazočne, te čita 
Ovlaštenje za vođenje 6. redovne sjednice Općinskog vijeća dostavljeno od strane predsjednika 
Luciana Mrzlića, koje čini sastavni dio materijala uz Poziv današnje sjednice.  
Potpredsjednik B. Rogić pozdravlja nazočne vijećnice i vijećnike Općinskog vijeća, načelnika Općine 
Kršan, pročelnicu JUO, voditeljice Odsjeka, sve ostale prisutne, te predstavnike medija. 
Potpredsjednik B. Rogić otvara 6. redovnu sjednicu koja se održava danas 19. listopada 2022. g. s 
početkom u 18:00 sati, u prostorijama općinske vijećnice Općine Kršan.   
 
Potpredsjednik poziva stručnu službu na prozivanje članova Općinskog vijeća Općine Kršan kako bi 
mogli izvršiti utvrđivanje današnjeg kvoruma.  
O. Načinović proziva vijećnice/ke, potom navodi da troje vijećnika nedostaju, a da je prisutno 10 
vijećnika.  
Sukladno članku 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, na temelju upravo utvrđene provjere 
stručne službe, potpredsjednik B. Rogić konstatira da je prisutno 10 od 13 vijećnica/ka Općine Kršan, 
te potvrđuje kako je kvorum utvrđen i mogu pravovaljano donositi odluke. 
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B. Rogić prelazi na dnevni red koji se sastoji od sedam točaka, navodi da bi se sukladno čl. 45, 46 i 
47. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan, na prijedlog općinskog načelnika, radi brzine 
donošenja odluke uvrstila još jedna točka, numerirana pod Ad 7.) Prijedlog Odluke o objavi natječaja 
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, a predložena točka 7. Dnevnog reda postala bi Ad 
8.) Razno. Navodi da su po predloženoj točci malo prije zaprimili dokumentaciju, a obrazloženje će 
podnijeti pročelnica. Moli da se prijedlog za uvrštenje dodatne točke na predloženi način prihvati, te 
dopunjeni Dnevni red sjednice, sa 8 točaka, daje na usvajanje glasovanjem.      
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 10 glasova „ZA“ prijedlog za uvrštenje dodatne točke se 
prihvaća. Potpredsjednik zahvaljuje, te prelazi na njegovu obradu.  
 
 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 21. rujna 2022. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća B. Rogić najavljuje točku i verificiranje zapisnika sa 5. redovne 
sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 21. rujna 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.) Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2022. godine 
Nakon najave 2. točke dnevnog reda potpredsjednik B. Rogić daje riječ obrazloženja općinskom 
načelniku Romanu Cariću.   
Načelnik R. Carić pozdravlja nazočne, te navodi da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Kršan za prvih šest mjeseci 2022. godine izrađen u skladu sa obvezom koju propisuje Zakon o 
proračunu, odnosno čl. 163. i čl. 168. istoga. Upoznaje sa sadržajem Polugodišnjeg izvještaja, 
navodeći da je konsolidiran tj. da su u isti ugrađeni primitci i izdaci naših korisnika Dječjeg vrtića 
Kockica i Javne ustanove u kulturi Vlaški puti. Navodi da se u ovom veoma obimnom materijalu, na 
91. Stranicu, isčitavaju podaci za prvih šest mjeseci ove godine, navodeći  visine prihoda i rashoda, te 
ostvarenih izdataka. Kao najbitnije navodi da se na kraju navedenog izvještajnog razdoblja bilježi 
višak sredstava u iznosu od 2.627.885,66 kuna, koje govori da Općina Kršan posluje pozitivno.  
Nadalje daje osvrt na neke stavke Izvješća, te izdvaja:  
- prihode od poreza - ostvareni u iznosu od 3.429.311,97 kn i veći su za 61,1% od ostvarenja u 

istom izvještajnom razdoblju 2021. godine, na koje je najviše utjecao prihod od poreza na imovinu 
odnosno porez na promet nekretnina, koji je ostvaren za 235,76% više od ostvarenja u prethodnom 
izvještajnom razdoblju, 

- prihode od poreza i prireza na dohodak – ostvareni u iznosu od 2.500.873,83 kn odnosno za 
35,59% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje lanjske godine.  

U povećanom iznosu ostvarenja u odnosu na lanjsko razdoblje navodi Prihode od imovine, Prihode od 
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, dok smanjenje bilježe 
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 35%, Rashodi za zaposlene i Materijalni 
rashodi.  
Načelnik navodi da obzirom je Izvješće zaista opsežno, neće obrazlagati svaku stavku zasebno, ali da 
je za sva pojašnjenja na raspolaganju, kao i kolegica Rita koja je svaku stavku zasebno obradila.    
Potpredsjednik B. Rogić po točci 2. otvara raspravu. 
Obzirom nema pitanja ni prijavljenih tijekom rasprave, B. Rogić daje Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022. godine na usvajanje 
glasovanjem.  
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ odnosno jednoglasno 
Općinsko vijeće donosi  
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2022. GODINU 
 
 u tekstu kako je predložen, te isti čini sastavni dio akata današnje sjednice.   
 
 
Ad 3.) Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 
2022. godine 
Potpredsjednik B. Rogić uvodi u 3. točku dnevnog reda, te daje načelniku riječ obrazloženja.   
Nastavno na toč. 2. Dnevnog reda, budući je detaljnije obrazlagao Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna načelnik R. Carić predlaže da ne ponavlja financijske pokazatelje, jer su već izneseni pod 
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toč. 2. Navodi da je ovo Izvješće pored financijskih podataka prošireno i sadrži podatke o izvršenom 
radu svih službenika Općine Kršan. Kao posebno važno napominje da Izvješće sadrži cca 40% onog 
rada što općinska uprava svakodnevno odrađuje, čak i onog dijela koji nije vidljiv prema javnosti a 
veoma je bitan i vezan za usklađivanje sa zakonskim aktima i svega onoga što Zakon nalaže. 
Pohvaljuje općinsku upravu na predanom radu, navodeći da sami rezultati poslovanja obrađeni u 
prethodnoj točci, neumoljivo pokazuju da je Općina Kršan na jednom pravom putu.   
B. Rogić zahvaljuje načelniku, navodeći da je Izvješće o radu Općinskog načelnika primljeno na 
znanje.   
 
 
Ad 4.) Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka 
danih u financijskoj reviziji Općine Kršan za 2019. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća B. Rogić nakon najave ove točke dnevnog reda poziva općinskog 
načelnika Romana Carića na podnošenje Izvješća.  
R. Carić upoznaje da je Državni ured za reviziju Pazin, u razdoblju od veljače 2009. – do rujna 2022. 
godine proveo Reviziju financijskog poslovanja Općine Kršan za 2019. godinu. Pojašnjava da je 
posljednja revizija poslovanja Općine Krsan izvršena davne 2010. godine, tako je Revizija za 2019. 
godinu obuhvatila razdoblje od 2010. – 2019. godine kao i nalaz i preporuke za uklanjanje uočenih 
nepravilnosti i propusta u radu Općine Kršan za razdoblje 2010. – 2019., a koje su trebale biti 
uklonjene u ostavljenom nam roku, odnosno najkasnije do 31. ožujka ove godine. Navodi da kako 
mogu i iščitati u ovom Izvješću, temeljem nalaza Državne revizije iz rujna 2020. godine, Općini Kršan 
dano je 16 naloga i 1 preporuka za uklanjanje uočenih nepravilnosti i propusta u radu koji su se u 
načelu, manji dio počeli i provoditi odnosno ispravljati dijelom kraja mandata prošle vlasti, a većinom 
početkom mandata sadašnjeg načelnika, u lipnju 2021. godine pa sve do zaključno srpnja ove godine. 
Temeljem svega ovoga, sastavljeno je i ovo Konačno Izvješće o obavljenoj reviziji provedbe naloga i 
preporuka, koje se sastoji od nekoliko većih skupina, točnije 3, i to:  Računovodstveno poslovanje, 
Rashodi, te Planiranje i izgradnja kapitalnih projekata.  
Kao bitno naglašava da od 16 danih naloga i 1 preporuke Općina Kršan je ispunila 14 naloga i 
preporuku, odnosno u postocima 87,5%, a jedan nalog i jedna preporuka su provedeni djelomično, 
dok jedan nalog nije proveden, a odnosi se na „računovodstveno poslovanje u dijelu provjere i 
procjene stupnja dovršenosti kod popisa dugotrajne imovine u pripremi“. Upoznaje da je naravno i ovaj 
nalog Državne revizije već u provedbi.  
B. Rogić zahvaljuje načelniku, te daje Izvješće Državnog ureda za reviziju na raspravu.   
Obzirom je revizija izrađena za posljednji desetogodišnji period, od 2010.-2020. godine, V. Runko 
navodi da je Revizija sa svojim nalozima i uputama tražila stotine sati rada lokalne uprave. Upoznaje 
da se radi o vremenu kada se pola radnog vremena izdvajalo za rad po nalogu Revizije, a pola radnog 
vremena radilo se po nalogu načelnika. Navodi da je preostalo još uklopiti imovinu Općine, te 
Financijski dio uvrstiti u knjige imovine, a time će vrijednost imovine lokalne zajednice samo rasti.       
Tijekom otvorene rasprave nema više prijavljenih, potpredsjednik B. Rogić raspravu zaključuje, te daje 
na glasovanje usvajanje 4. točke dnevnog reda.  
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“ potpredsjednik B. 
Rogić zaključuje da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te Općinsko vijeće donosi  
 

Z A K LJ U Č A K  
 

 Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj 
provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskoj reviziji Općine Kršan za 2019. godinu, 
KLASA: 041-02/22-01/35, URBROJ: 613-20-22-10, od 28. rujna 2022.  
 
 
Ad 5.) Ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća 
Potpredsjednik B. Rogić najavljuje točku, potom podnosi obrazloženje po točci. Podsjeća da je u 
sustavu Civilne zaštite temeljeni dokument Procjena rizika od velikih nesreća, da je napravljena po 
određenim pravilima te je dobila sve suglasnosti, međutim ista podliježe ažuriranju, a koje je izvršio u 
suradnji sa pročelnicom. Upoznaje da se u Općini Kršan proveo inspekcijski nadzor od strane 
Inspektora za Civilnu zaštitu, te je sve bilo u redu.  
B. Rogić podsjeća, da pored navedenog dokumenta postoji još jedan dokument, u ingerenciji je  
općinskog načelnika, a naziva se Plan djelovanja Civilne zaštite, koji proizlazi iz Procjene rizika od 
velikih nesreća, takozvani Operativni plan. Ističe važnost ovog Plana djelovanja jer sadržava sve 
brojeve kontakata osoba i podatke Udruga sa mehanizacijom, koje bi trebalo u danom trenutku 
kontaktirati prilikom velikih nesreća.   
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B. Rogić predlaže prihvaćanje predloženog ažuriranja Procjene rizika od velikih nesreća u formi i 
obliku kako je dostavljeno u materijalima. Pita da li ima još tko nešto za dodati, pa otvara raspravu.  
Obzirom nema prijavljenih potpredsjednik zaključuje raspravu, te daje prijedlog na usvajanje.  
Temeljem jednoglasnog glasovanja sa 10 „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće 
donosi  
 

ODLUKU O AŽURIRANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA OPĆINE KRŠAN 
 

u tekstu kako je predložena, te ista čini sastavni dio materijala i akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 6.) Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite Općine Kršan 
Nakon najave točke potpredsjednik B. Rogić podnosi obrazloženje. Podsjeća da je Tim Civilne zaštite 
(CZ) osnovan 2010 g., a prije toga postojala je Postrojba CZ koja je bila jedinstvena za čitavu 
labinštinu. Navodi da je nakon stupanja na snagu Zakona o ugroženosti postojala dužnost Općine 
Kršan i svake jedinice lokalne samouprave da ustroji zasebni Tim CZ, te upoznaje sa promjenama u 
osnivanju koje su se dešavale godinama unatrag.  
Nadalje B. Rogić upoznaje da Procjenom rizika od velikih nesreća usvojenom iz 2019. g. utvrđeno je 
da više nije potrebno da Općina ima ustrojen Tim CZ (koji je brojao tim od 35 vojnoredarstvenih 
obveznika), jer su ostale operativne snage i pravne osobe izrasle u velike komponente i smatra se da 
su sasvim dovoljne da u danom momentu djeluju operativno. Stoga više nije potrebno da Općina 
Kršan, a takvog su mišljenja i ostale općine i gradovi u Istarskoj županiji, da ima ustrojen zasebni Tim 
Civilne zaštite opće namjene.  
Potpredsjednik pita da li ima još nekih pitanja i nešto za dodati, ali obzirom nema prijavljenih, daje na 
glasovanje da se Tim civilne zaštite, u formi i obliku kako je postojao do sada, se ukine.    
Na temelju glasovanja sa 10 „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽAN“, što je ujedno i jednoglasno, 
Općinsko vijeće donosi slijedeću  
 

ODLUKU  
 

1. Općinsko vijeće Općine Kršan stavlja van snage Odluku o osnivanju Tima civilne zaštite 
opće namjene Općine Kršan  KLASA: 022-04/10-01/7 URBROJ: 2144/04-01-10-11 od 05. srpnja 
2010. 
 

2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasilu Općine Kršan, a  stupa na snagu osmog 
danom od dana objave. 
 
 
Ad 7.) Prijedlog Odluke o objavi natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan 
Nakon najave točke, kojom se dopunilo Dnevni red, potpredsjednik B. Rogić navodi da su materijale 
za točku dobili na stolu, te riječ za obrazloženje daje načelniku.   
R. Carić upoznaje da se Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina sastala danas 19. 
listopada prije početka sjednice Vijeća i utvrdila listu nekretnina koje su spremne da se izlože prodaji 
putem javnog natječaja. Upoznaje sa prijedlogom Odluke, koja je ranije podijeljena vijećnicama/ima,  
navodi da su Procjembeni elaborati tržišne vrijednosti izrađeni od strane ovlaštenog vještaka, te da se 
za plaćanje predlažu jednokratne uplate.   
B. Rogić zahvaljuje načelniku, te daje mogućnost vijećnicama/ima za postavljanje pitanja.  
Obzirom nema prijavljenih potpredsjednik B.Rogić daje predloženu Odluku na glasovanje. 
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“ Općinsko 
vijeće donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Pristupa se objavi natječaja za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kršan: 
 
1. 
Prodaja stana,  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 u cjelini, prema PPU Općine Kršan nalazi 
se unutar granica građevinskog područja naselja Plomin – Plomin, namjene: „izgrađeni dio 
građevinskog područja naselja“, stan se nalazi na prvom katu stambeno poslovne zgrade u Plominu, 
Plomin 67, a sastoji se od tri sobe, kuhinje, kupaonice (nalazi se van stana), predsoblja, hodnika i 
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otvorene lođe, stan je orijentiran na sjevernu, sjeverozapadnu stranu, katastarska čestica se nalazi 
unutar zaštićenog obalnog područja na kopnu (1000 m od mora), predmetna  nekretnina  nalazi se 
unutar povijesne graditeljske cjeline – gradska naselja, ukupna površina stana 106,39 m2, prema 
procjembenom elaboratu utvrđena početna cijena u visini 459.000,00 kn (60.919,77 EUR-a prema 
fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK), jednokratna uplata. 
 
2. 
Parcele se prodaju u paketu: 
2.a) Prodaja kat.čest.br. 1136/7 upisana u z.k.ul. 13 k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, 
prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog naselja Zagorje – Donadići, 
namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parcela je udaljena od glavne asfaltirane 
državne prometnice Pula – Opatija cca 280,00 metara, prema UPU parcela se nalazi unutar obuhvata 
Urbanističkog plana, namjene: M – mješovita namjena nema direktnog pristupa parceli, parcela je 
pravilnog trapezastog oblika, prosječnih dimenzija 16,50 m x 9,15 m, parcela je sva obrasla u gusto i 
visoko raslinje i u strmom je padu u smjeru sjever-jug, ukupne površine parcele 151,00 m2 prema 
posjedovnom listu. 
 
2.b) Prodaja kat.čest.br. 1136/9 upisana u z.k.ul. 13 k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, 
prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog naselja Zagorje – Donadići, 
namjene: „izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parcela je udaljena od glavne asfaltirane 
državne prometnice Pula – Opatija cca 280,0 metara, prema UPU parcela se nalazi unutar obuhvata 
Urbanističkog plana, namjene: M – mješovita namjena, parcela  se sa sjeverne strane dodiruje – 
graniči sa k.č. 1136/7 k.o. Plomin, pravilnog je trapezastog oblika, prosječnih dimenzija 8,30 m x 7,83 
m, parcela je sva obrasla u gusto i visoko raslinje i u strmom je padu u smjeru sjever- jug, ukupne 
površine parcele 65,00 m2 prema posjedovnom listu. 
Oba dvije parcele se nalaze unutar zaštićenog obalnog područja na kopnu (1000 m od mora). 
Utvrđena početna cijena sveukupno iznosi 98.200,00 (13.033,38 EUR-a prema fiksnom tečaju 
konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK), jednokratne uplate. 
 

II. Procjembeni elaborati procjene tržišne vrijednosti nekretnina izrađeni su od strane  stalnog 
sudskog vještaka graditeljske struke i procjenitelja nekretnina Bruno Škopac -  dipl.ing. graditeljstva, 
društva ARGEMMA d.o.o. Rabac.  Procjembeni elaborati izrađeni su u skladu sa Zakonom o procjeni 
vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina prema mišljenju 
Zajedničkog procjeniteljskom povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Istarske županije.  
 
 III. Natječaj sa svim sastavnim dijelovima, utvrđenom jamčevinom u  visini 10% od ukupnog 
iznosa početne visine cijene, utvrđenom početnom cijenom za ove nekretnine te ostalim propozicijama 
prema Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan objaviti će se na oglasnoj ploči 
Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan, a obavijest o objavi natječaja izvršit će se u «Glasu Istre». 
 
 
 IV. Ponude otvara Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina 5. dan nakon 
zatvaranja roka za prijavu na natječaj, s time da ukoliko dan za otvaranje ponuda pada u subotu ili 
nedjelju, odnosno u neradni dan, isti se prenosi na prvi idući radni dan. Datum  i vrijeme otvaranja 
utvrditi će se u natječaju ovisno o objavi u "Glasu Istre" i na oglasnoj ploči Općine Kršan. 
   

V. Ova odluka objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupa na snagu osmi dan 
nakon objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 
 
 
Ad 8.) Razno. 
Potpredsjednik B. Rogić najavljuje posljednju točku: Razno te poziva zainteresirane, ukoliko imaju 
nešto za podijeliti sa nazočnima ili pitanja, da se slobodno jave za riječ.  
 
S.Uravić postavlja pitanje glede dodjele stipendija studentima, navodeći da po našem Pravilniku 
studenti koji redovito izvršavaju svoje obveze imaju pravo dobivanja stipendije pod određenim 
uvjetima, a između kojih sadržava da je jedan od roditelja porezni obveznik Općine Kršan, za koje 
postavlja pitanje pročelnici. Pročelnica isto potvrđuje, dodajući da roditelj ima prebivalište posljednjih 
dvije godine.  
S.Uravić navodi da određeni broj studenata su djeca rastavljenih roditelja, čiji roditelji ne žive na 
području Općine Kršan, a žive kod bake i djeda na području naše Općine. Postavlja pitanje što sa 
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takvom djecom, koja su već zakinuta u određenom segmentu života, a naš Pravilnik nema odredbu 
koji bi isto anulirao. Podsjeća da se proteklih godina imao takav slučaj pa je dodijeljena „socijalna 
stipendija“. Izražava mišljenja da takva djeca ne bi trebala biti zakinuta, pa navodi da za takve možda 
Općinsko vijeće dade suglasnost načelniku za dodjelu socijalne ili neke druge stipendije.  
 
Drugo pitanje S. Uravića odnosi se na problematiku korisnika socijalne skrbi, slučaju osobe iz 
Potpićna koja predstavlja opasnost na cesti, nepristojno se ponaša, a pogotovo je to neprimjereno u 
okrugu škole u Potpićnu. Pretpostavlja da je korisnik socijalne skrbi u Općini Kršan. Navodi da ta 
osoba maltretira ljude, a upoznaje i o slučaj cijepanja drva u stanu.  Mišljenja je da se možda treba 
kontaktirati Centar za socijalnu skrb, prije nego netko nastrada ili se desi tragedija.  
G. Fable upoznaje da je već kontaktirala Centar za socijalnu skrb, također pismenim putem prilikom  
požara, te je Centar dalje poduzeo mjere. Upoznaje da je tada zajednički izvršen očevid, da je Centar 
dalje poduzeo radnje u njihovoj ingerenciji a nisu za javnost, a da možemo ponovno napisati dopis.  
Navodeći da stanuje u istoj zgradi sa spomenutom osobom D. Androić, upoznaje o potpisivanju 
peticije stanara peterokatnice sa 20 stanova. Navodi da je dva puta skoro zapaljena zgrada, pozvani 
su vatrogasci o čemu postoji zapisnik, kontaktirana je pritom i izvršen očevid od strane Policije.  
Potpredsjednik B. Rogić, ujedno i predsjednik Odbora za socijalna pitanja, navodi će se i putem 
Odbora ponovno pokrenuti mjere odnosno pitanje prema Centru za socijalnu skrb, koji ima mogućnost 
rješavanja ovog slučaja, pri tome i odgovornost. Zahvaljuje na informaciji i upoznavanju sa 
problematikom, te moli da se o povratnoj informaciji obavijesti vijećnice/ke, doduše ne putem javnosti.  
S. Uravić navodi da sve izrečeno je u cilju zaštite ljudi i pučanstva.   
V. Runko upoznaje da se istu osobu još ranije uspjelo smjestiti u jednoj ustanovi, ali da je trajalo samo 
3 dana.  
 
B. Rogić pita da li još netko ima pitanja ili nešto za kazati.  
 
Vezano za pripremu Proračuna za 2023. godinu vijećnik V. Runko pita informaciju da li je već 
objavljen Poziv, na koje načelnik R. Carić upoznaje da se, iako nije bilo zakonske obveze, dalo šansu 
široj javnosti da  se uključe u predlaganje Proračuna, da je time primljeno petnaestak prijedloga, a da 
će se uskoro aktivirati rokovi za predlaganje Proračuna, o čemu će dobiti materijal i skupno ga 
obraditi.  
 
 Nema više prijavljenih, potpredsjednik B. Rogić zatvara sjednicu Općinskog vijeća u 18:45 
sati, te se zahvaljuje na sudjelovanju.  
 
 
 
 
  Voditelj zapisnika: 
 
 
Orijana Načinović,v.r. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 
 
 

Boris Rogić, v.r. 
 


