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OPĆINSKI NAČELNIK

4.
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15),
članka 6. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova Stožera civilne zaštite (Narodne novine broj
126/19 i 17/20), čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine
br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19) i čl.
34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine
Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18), Općinski načelnik Općine
Kršan dana 28. veljače 2020. godine donosi

- dosadašnji Član - ROBERTA ROJNIĆ
MATEJČIĆ, voditeljica Ispostave Labin, Zavoda za
hitnu medicinu IŽ, razrješuje se, te se imenuje novi član
- NERINA BULEŠIĆ LONČARIĆ, voditeljica
Ispostave Labin, Zavoda za hitnu medicinu IŽ,
- dosadašnji Član MLADEN NIKŠIĆ, pročelnik
stanice HGSS Pula, razrješuje se, te se imenuje novi član
DAVOR KALČIĆ, pripadnik HGSS Pula.
II.
Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od
dana objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN
KLASA: 810-01/17-01/3
URBROJ: 2144/04-01/1-20-25
Kršan, 28. veljače 2020.
Općinski načelnik

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera
civilne zaštite Općine Kršan
I.
U Odluci Općinskog načelnika Općine Kršan o
imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine
Kršan, KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2144/04-0117-22 od 20. lipnja 2017. godine:

Valdi Runko, v.r.
--------------------------------------------------------------------

5.
Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.
79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/17, 114/18),
članka 2. Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine
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br. 35/07, 76/12), čl. 4. Odluke o obvezatnoj deratizaciji,
dezinsekciji i dezinfekciji na području Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 3/08, 05/10) i
zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan od 28.
veljače 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan
dana 03. ožujka 2020. godine donosi
PROVEDBENI PLAN
obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije
na području Općine Kršan za 2020. godinu
Članak 1.
Provedbenim planom obvezatne deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, u
daljnjem tekstu (Provedbeni plan) utvrđuju se ovlašteni
izvršioci za provođenje obvezatnih mjera deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije (u daljnjem tekstu DDD
mjere) na području Općine Kršan, vrijeme, mjesto,
lokacije i način provođenja akcija DDD mjera tijekom
2020. godine.
Članak 2.
Obvezatne DDD mjere na području Općine
Kršan u 2020. godini obavljat će ovlaštena osoba - Obrt
EKO SERVIS MATIĆ Pazin, sanitarna zaštita, zaštita
bilja, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, Lovrin 80
H, vl. Nikola Matić, OIB 46364063830.
Članak 3.
Obvezatne DDD mjere na području Općine
Kršan u 2020. godini obavljat će ovlaštena osoba iz čl. 2.
ovog Provedbenog plana na sljedećim lokacijama:
- mjere deratizacije i dezinsekcije u naseljima
Plomin, Plomin Luka, Vozilići, Potpićan, Čepić, Kršan,
Blaškovići,
- mjere dezinfekcije u i to dezinfekcija vode u
objektu za javnu vodoopskrbu pitkom vodom – javna
cisterna u Starom gradu Kršan.

I. i II. generacije sa djelatnim tvarima bromadiolon na
biljnom nosaču kod kojih je mogućnost neciljanim
trovanjem vrlo mala, a koriste se i pomoćna sredstva
(ljepilo).
Pri
izvođenju
deratizacije
kanalizacijskog sustava mamci moraju biti vezani na
pocinčanu žicu.
Dezinsekcija se provodi kroz edukativne akcije
(dijeljenje letaka, savjeta i uputa stanovnicima, akcije
uništavanja larvi komaraca apliciranjem larvicidima u
obliku tableta mjesta pogodna za razvoj larvi i
uništavanjem odraslih oblika metodom orošavanja ili
zamagljivanja insekticidima namijenjenim za takvu
uporabu.
Akcije provode stručni djelatnici ovlaštene
osobe Obrta EKO SERVIS MATIĆ Pazin - sanitarna
zaštita, zaštita bilja, dezinfekcija, dezinsekcija,
deratizacija, Lovrin 80 H, vl. Nikola Matić.
Izvođač je dužan prije početka provođenja
akcija obavijestiti građanstvo o početku i trajanju akcije
tiskanim obavijestima preko javnih glasila ili oglasnih
ploča Općine Kršan, pismeno obavijesti nadležnog
sanitarnog inspektora i nadležni Županijski zavod za
javno zdravstvo radi provedbe nadzora sukladno
Zakonu.
Izvođač je također dužan po svakom izvršenom
poslu / provedenoj mjeri sačiniti izvješće i dostaviti ga
Općini Kršan.
Članak 6.
Za Obvezatne DDD mjere koje nisu navedene u
ovom Provedbenom planu, primjenjuje se Ugovor o
provedbi mjera obvezatne deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije, KLASA: 500-01/20-01/2, URBROJ:
2144/04-01/1-20-3 od 02. ožujka 2020. godine.
Članak 7.
U svrhu realizacije ovog Plana za suradnju sa
izvršiteljima za provođenje DDD mjera zadužuje se JUO
Općine Kršan - komunalni redar Općine Kršan.

Članak 4.

Članak 8.

DDD mjere provest će se na lokacijama
utvrđenim u članku 3. na području Općine Kršan.
Sustavne preventivne akcije deratizacije provest će se 2
(dva) puta tijekom 2020. godine i to u proljeće (travanj) i
u jesen (listopad).
Akcija preventivnih mjera dezinsekcije
komaraca obaviti će se tijekom mjeseca srpnja/kolovoza,
ovisno o biološkim indikacijama i vremenskim uvjetima,
a u dogovoru sa komunalnim redarstvom Općine Kršan.

Ovaj Provedbeni plan primjenjuje se za 2020.
godinu, a objavit će u "Službenom glasilu Općine
Kršan".

Članak 5.
Akcije preventivne deratizacije provode se
izlaganjem zatrovanih mamaca na osnovi antikoagulanta

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN
KLASA: 500-01/20-01/2
URBROJ: 2144/04-01/1-20-4
Kršan, 03. ožujka 2020.
Općinski načelnik
Valdi Runko, v.r.
--------------------------------------------------------------------
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zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020.
godinu iznosi 75.000,00 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.

1.

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.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakon o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (Narodne novine29/19 i 98/19) te članka
19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine
Kršan br.06/09, 05/13, 02/18), Općinsko vijeće Općine
Kršan na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za
2020. godinu.

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 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 5.

Članak 2.

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:

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

1.

Stranka/Lista grupa
birača
SDP

2.

IDS

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HSU
HDZ
GB-Terković Roko
GB-Vozila Ivan
GB-Licul Suzana
GB-Ljubičić Dragan
GB-Mujić Šemso

R. br.

Ukupno

Broj članova u vijeću
1
4(od toga 1 član podzastupljenog
spola)
1
2
1
1
1
1
1
13

Ukupno po stranci/Lista GB
godišnje
tromjesečno
5.681,82
1.420,45
23.295,45
5.681,82
11.363,64
5.681,82
5.681,82
6.249,99
5.681,82
5,681,82

5.823,87
1.420,45
2.840,91
1.420,45
1.420,45
1.562,52
1.420,45
1.420,45

75.000,00

18.750,00
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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.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasilu
Općine Kršan, te stupa na snagu osam dana od dana
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2144/04-05-20-2
Kršan, 18. ožujka 2020.
Potpredsjednik vijeća
Ivan Vozila, v.r.
--------------------------------------------------------------------

2.
Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj
155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), te članka 19. Statuta

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br.06/09
i 05/13, 02/18), Općinsko vijeće Općine Kršan, na
sjednici 18. ožujka 2020. godine, donijelo je
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.
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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.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2144/04-05-20-3
Kršan, 18. ožujka 2020.
Potpredsjednik vijeća
Ivan Vozila, v.r.
--------------------------------------------------------------------

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.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13,
02/18.), članka 11. st. 5. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno
glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.),
Općinsko vijeće Općine Kršan dana 18. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnine

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2144/04-05-20-4
Kršan, 18. ožujka 2020.
Potpredsjednik vijeća
Ivan Vozila, v.r.
--------------------------------------------------------------------

4.
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

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13,
02/18.), članka 11. st. 5. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno
glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.),
Općinsko vijeće Općine Kršan dana 18. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU
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,
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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.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2144/04-05-20-5
Kršan, 18. ožujka 2020.
Potpredsjednik vijeća
Ivan Vozila, v.r.
--------------------------------------------------------------------

5.
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13,
02/18.), članka 11. st. 5. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno
glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.),
Općinsko vijeće Općine Kršan dana 18. ožujka 2020.
godine donosi

ODLUKU
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.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2144/04-05-20-6
Kršan, 18. ožujka 2020.
Potpredsjednik vijeća
Ivan Vozila, v.r.
--------------------------------------------------------------------
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6.
Temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
94/13, 73/17, 14/19, 98/19), te članka 19. Statuta Općine
Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09., 05/13.,
02/18.) i članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13,
13/13, 05/15, 02/18), Općinsko vijeće Općine Kršan je
na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020. godine
donijelo
ODLUKU
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.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2144/04-05-20-7
Kršan, 18. ožujka 2020.
Potpredsjednik vijeća
Ivan Vozila, v.r.
--------------------------------------------------------------------

