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OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

25. 
 

 

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakon o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) te 

članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo 

Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21), 

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 

14. travnja 2021. godine 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 

2021. 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 2021 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 2021. 

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 2021. 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 
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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. 

Raspored sredstava iz Članka 5. ove Odluke, 

primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine, do kraja 

mjeseca u kojem prestaje mandat članovima sadašnjeg 

saziva Općinskog  vijeća. 

 

Članak 7. 

 

        Na mrežnim stranicama Općine Kršan 

www.krsan.hr po završetku tekuće proračunske godine, 

a najkasnije do 01. ožujka 2022. 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: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-2 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

26. 

 

 
 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 broj 

06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21), Općinsko vijeće 

Općine Kršan, na sjednici održanoj dana 14. travnja 

2021. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne 

manjine u Općini Kršan u 2021. 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 

2021. godinu, raspoređena sredstva u iznosu od 

25.000,00 kn (Aktivnost A180001 - Rashodi za vijeće 

bošnjačke nacionalne manjine).  

 

Članak 2. 

 

  U Proračunu Općine Kršan za 2021. 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 2021. 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.  
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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. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-3 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

27. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 2/21), čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 02/18, 2/21) i čl. 14a. Odluke o komunalnoj 

naknadi na području Općine Kršan (Službeno glasilo 

Općine Kršan broj 2/19 i 7/20), Općinsko vijeće Općine 

Kršan je na sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. 

godine donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 1. Gospodarskim subjektima u djelatnostima 

koji su obuhvaćeni Odlukom o nužnim mjerama kojima 

se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja 

prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. 

godine, a odnose se na toč. III. st. 10.  - obustava rada 

ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga 

na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za 

ugostiteljske objekte iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i 

vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz 

skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji 

smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu 

smještaja, odnosno učenike ili studente, odobrava se 

potpora u obliku oslobađanja plaćanja cjelokupnog 

iznosa komunalne naknade za siječanj i veljaču 2021. 

godine. 

 

 2. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom 

glasilu Općine Kršan, a stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-4 

Kršan, 14. travnja 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

28. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 2/21), čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 02/1, 2/21) i čl. 23a. Odluke o zakupu poslovnog 

prostora (Službeno glasilo Općine Kršan broj 4/10, 

02/12, 14/16, 13/18 i 7/20), Općinsko vijeće Općine 

Kršan je na sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. 

godine donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 1. Gospodarskim subjektima u djelatnostima 

koji su obuhvaćeni Odlukom o nužnim mjerama kojima 

se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja 

prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. 

godine, a odnose se na toč. III. st. 10. - obustava rada 

ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga 

na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za 

ugostiteljske objekte iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i 

vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz 

skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji 

smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu 

smještaja, odnosno učenike ili studente, odobrava se 

potpora u obliku oslobađanja plaćanja cjelokupnog 

iznosa naknade za zakup poslovnog prostora za siječanj i 

veljaču 2021. godine. 

 

 2. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom 

glasilu Općine Kršan, a stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 

   



 

SLUŽBENO GLASILO 

23. travnja 2021.                                             OPĆINE KRŠAN                     Stranica  5  -  Broj 5 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-5 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

29. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 2/21), čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 02/18, 2/21) i čl. 19a. Odluke o korištenju javnih i 

drugih površina na područja Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan broj 10/09, 13/15 i 7/20), Općinsko 

vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana                 

14. travnja 2021. godine donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 1. Gospodarskim subjektima u djelatnostima 

koji su obuhvaćeni Odlukom o nužnim mjerama kojima 

se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja 

prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. 

godine, a odnose se na toč. III. st. 10. - obustava rada 

ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga 

na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za 

ugostiteljske objekte iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i 

vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz 

skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji 

smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu 

smještaja, odnosno učenike ili studente, odobrava se 

potpora u obliku oslobađanja plaćanja cjelokupnog 

iznosa naknade o korištenju javnih i drugih površina za 

siječanj i veljača 2021. godine. 

 

 2. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom 

glasilu Općine Kršan, a stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasilu Općine Kršan.    

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-6 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

30. 

 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.  

33/01., 60/01.,. 129/05, 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 

144/20) članka 19. Statuta Općine Kršan (Službene 

glasilo Općine Kršan  broj: 06/09,  05/13, 02/18, 5/20, 

02/21.) Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Kršan za razdoblje  2017. -  2021. 

godine (Službeno glasilo Općine Kršan br. 14/16), čl.15. 

Odluke o izradi Registra imovine Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 13/16), Općinsko 

vijeće Općine Kršan na  sjednici održanoj dana 14. 

travnja 2021. godine donijelo je    

   

    

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana  

 upravljanja nekretninama Općine Kršan 

 za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća 

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana  upravljanja 

nekretninama Općine Kršan za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana  

upravljanja nekretninama Općine Kršan za 2020. godinu 

čini  sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

  Ovaj Zaključak i Izvješće objavljuje se 

«Službenom glasilu Općine Kršan» a stupa na snagu 

osmi dan od dana objave. 

 

                                                                            

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja 

nekretninama Općine Kršan za 2020. godinu 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kršan  na sjednici 

održanoj dana 22. studeni 2016. godine donijelo je 

Odluku o izradi Registra imovine Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 13/16).  

Općinsko vijeće Općine Kršan  na sjednici 

održanoj dana 14. prosinca 2016.godine  donijelo je 

Odluku o Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom 
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u vlasništvu Općine Kršan za razdoblje  2017. -  2021. 

godine (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/16). 

  

Prema naprijed navedenim Odlukama 

Općinskog vijeća Općine Kršan Općinski načelnik 

Općine Kršan je dana 29. studeni 2019. godine donio je 

Plan upravljanja nekretninama Općine Kršan za 2020. 

godinu koji je objavljen u Službenom glasilu Općine 

Kršan br.12/2019. Ovim Planom utvrđuju se kratkoročni 

ciljevi i smjernice upravljanja, raspolaganja i korištenja 

nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan radi 

postizanja učinkovitog upravljanja nekretninama na 

načelima javnosti, zakonitosti, svrsishodnosti i 

ekonomičnosti, te obaveza podnošenja izvješće o 

provedbi Plana.  

 

II. 

 

Utvrđuje se da je tijekom 2020. godine prema 

Planu upravljanja nekretninama Općine Kršan za 2020. 

godinu provedeno po stavkama, kako slijedi: 

 

1. Uređenje vlasničko-pravnog stanja nekretnina i izrada 

registra imovine 

 

U području uređenja vlasničko-pravnog stanja 

nekretnina i ostalih poslova Općina je provodila sljedeće 

mjere: 

- redovito ažuriranje geoinformacijskog sustava 

Registra imovine Općine Kršan, prema 

aplikativnom programu LOGIS REGI (vođenje 

evidencije registra imovine) tvrtke MCS d.o.o. 

informatika, usluge, inženjering iz  Čakovca 

podacima o prodanim nekretninama, podacima 

o novim stečenim nekretninama i podacima o 

knjigovodstvenoj vrijednosti nekretnina. 

- okončan sudski vanparničnog postupka za 

uspostavu katastarske čestice na kojoj se nalazi 

škola Lazarići, te je u vlasništvo Općine Kršan  

upisana zgradna katastarska čestica oznake 

k.č.br.434/ZGR u k.o. Kršan u naselju Lazarići 

i brisana zabilježba o  

upisima u zk.ul.br.2116 u k.o. Kršanu, te  se 

podaci smatraju istinitim i potpunim,  

- okončan postupak darivanja nekretnina u 

vlasništvu RH Općini Kršan, te je Općina Kršan 

upisala u svoje  vlasništvo 24 nekretnine u k.o. 

Kršan, naselje Kršan i to u ukupnoj površini od 

11,01 ha  u svrhu izgradnje poslovne zone 

Kršan – Istok, 

- dopuna zahtjeva i dokumentacije Ministarstvu 

državne imovine za upis u vlasništvo Općine 

Kršan nekretnina koje su na korištenju Općini 

Kršan  (škola Kožljak, imovina bivšeg IU 

Tupljak, kat čestice građevinskom području u 

Potpićnu te kat. čest. potrebne za izgradnju 

sportske dvorane te nogometnog igrališta sa 

svlačionica, kat. čestice za  prilaznu cestu D66 

Načinovići, kat. čestice  parkirališta Plomin, 

kat. čestice na kojima su smještana groblja), 

- proveden postupak upisa vlasništva Općine 

Kršan za dvije nekretnine  u k.o. Kršan naselje 

Kršan – Stare staze u svrhu za izgradnju 

infrastrukture za punjenje elektromotornih 

vozila u vlasništvo  Općine Kršan, 

- rješavanje imovinsko-pravnih pitanja 

razvojnom u Projektu izgradnje Sportska 

dvorana u naselju Potpićan – izdavanje 

lokacijske dozvole s OŠ Vladimir Nazor 

Potpićan i s Ministarstvom  prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine 

- provođenje ostalih sudskih postupaka za 

utvrđivanje prava vlasništva, razvrgnuća 

suvlasničkih zajednica i uređenja međa. 

- rješavanje imovinsko-pravnih razvojnom u 

Projektu izgradnje sunčanih elektrana u naselju 

Nova Vas u suradnji s društvom HEP d.d. 

Zagreb, 

- započet postupak rješavanja imovinsko-pravnih 

pitanja Projektu pristupna prometnica u naselju 

Jurasi, 

- provođenje sudskih postupaka za utvrđivanje 

prava vlasništva, razvrgnuća suvlasničkih 

zajednica i uređenja međa. 

 

2. Zemljište i javne površine 

U raspolaganju zemljištem Općina je provodila sljedeće 

mjere: 

- izrada procjene nekretnina po zahtjevima 

stranaka  i provedba postupka prodaje,  

- prema uputi Ministarstva svi Elaborati o 

tržišnoj vrijednosti nekretnina dostavljaju se 

procjeniteljskom Povjerenstvu Istarske županije 

- objavljena 3 javna natječaja za prodaju 15 

nekretnina u k.o. Kršan, k.o. Plomin, k.o. 

Čepić, k.o. Letaj, k.o. Kožljak, te je prodano 11 

parcela ostvarene vrijednosti 1.146.232,00 kn 

- provođenje postupaka uknjižbe nerazvrstanih 

cesta (uknjižbe nerazvrstane cesta naselje 

Vlašići –Veljaki, nerazvrstane cesta Blaškovići, 

nerazvrstane cesta Šušnjevica, nerazvrstane 

cesta Nova Vas, nerazvrstane cesta Brdo – 

Miheli),  

- uređenje javnih površina:  

redovno održavanje – košnja trave temeljem 

pisanog ugovora zaključenog s Obrtom CARIĆ 

KOP, Čambarelići, Kršan i redovno održavanje 

– uređenje živica temeljem pisanog ugovora 

zaključenog s Obrtom PUT, Potpićan. 

- provođenje postupka davanja na korištenje 

javnih površina i produžavanje ugovora o 

korištenju (Jadrolinija Rijeka, Obrt Mani, Obrt 

Zagi, Tecmon d.o.o., Radnik Opatija d.d. 

Opatija,  Tisak plus.d.o.o.,  Obrt Felicia, te 3 

fizičke osobe)  

- uređenje i izgradnja novog dječjeg igrališta u 
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naselju Potpićnu, 

- uređenje odvodnje oborinskih voda u naselju 

Potpićnu,  

- uređenje i održavanje dječjih igrališta i 

parkova, 

- provedba projekta uspostave pješačko-poučne 

staze Plomin-Plomin Luka 

- uređenje groblja, autobusnih stajališta i 

postavljanje prometnih znakova na 

nerazvrstanim cestama. 

 

3. Poslovni prostori 

 

U raspolaganju poslovnim prostorima Općina je 

provodila sljedeće mjere: 

- donošene nove Odluke o zakupu i kupoprodaji 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan, 

- redovno produženje ugovora  o zakupu, 

- sporazuman raskid ugovora o zakupu 

poslovnog prostora u Plomin Luci koji je 

koristila Općina Kršan u vlasništvu HEP-a,  

- obilazak poslovnih prostora  po zahtjevima 

zakupaca a radi uređivanje i opremanje 

poslovnih prostora 

- zaključeno  12 ugovora o privremenom 

korištenju nekretnina od strane Udruga. 

 

4. Stanovi 

 

U raspolaganju stanovima Općina je provodila sljedeće 

mjere: 

- redovito ažuriranje podataka o stanovima u 

najmu, 

- upisu stanova u glavnu zemljišnu knjigu iz 

knjige položenih ugovora u Potpićnu u suradnji 

sa  upraviteljima zgrada: Labin stan d.o.o. 

Labin i Kany d.o.o. Pula   

- izdana 20 uvjerenja radi brisanja upisanog 

založnog prava u zemljišnim knjigama, 

odnosno u knjizi položenih ugovora upisanog u 

korist Općine Kršan po uplati cjelokupne 

kupoprodajne cijene stana.  

 

5. Zgrade 

 

U raspolaganju zgradama Općina je provodila sljedeće 

mjere: 

- započeta obnova krova na zgradi bivše škole   u 

naselju Lazarići  

- usklađenje podataka u katastru i zemljišnim 

knjigama,  

- izrada procjene nekretnina po zahtjevima 

stranaka za provođenje postupka prodaje 

- provođenje postupka prodaje, 

- energetska obnova zgrade prema otvorenim 

natječajima iz EU fondova, 

- provođenje postupaka za obnovu i zaštitu 

kulturnih dobara (Kaštel Kršan, Stari grad 

Plomin, Kaštel Kožljak), 

- provođenje postupka imenovanja upravitelja 

kod nepoznatih vlasnika posebno u slučajevima 

zaštite kulturnih dobara. 

- u slučajevima u kojima je suvlasništvo 

nesporno, provesti postupak razvrgnuća 

suvlasništva nad tim nekretninama ili postupka 

prodaje suvlasničkog udjela.  

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-7 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

31. 
 
 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(Narodne novine broj 16/19), članka 19. Statuta Općine 

Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 

02/18, 5/20, 2/21.) i čl. 85. i 87. 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 14. travnja 

2021. godine donijelo 

                  

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja  

u području prirodnih nepogoda na području Općine 

Kršan za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća 

Izvješće Općinskog načelnika Općine Kršan o izvršenju 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na 

području Općine Kršan za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

 

 Izvješće o Izvršenju plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda na području Općine Kršan 

za 2020. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

  Ovaj Zaključak objavljuje se u ''Službenom 

glasilu Općine  Kršan'' i stupa na snagu osmi dan od 

dana objave. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-8 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

32. 

 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 2/21), čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 02/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine donijelo 

 

 

O D L U K U   

o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja 

Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. („Službeno 

glasilo Općine Kršan“ br. 14/13, 7/18 i 6/19) – II. 

Izmjene i dopune 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom produljuje se važenje 

Programa ukupnog razvoja Općine Kršan za razdoblje 

2014. – 2020. („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 

14/13, 7/18 i 6/19) – II. Izmjene i dopune do 31. 

prosinca 2021. godine. 

 

Članak 2. 

 

Produljenje važenja Programa ukupnog razvoja 

Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. („Službeno 

glasilo Općine Kršan“ br. 14/13, 7/18 i 6/19) – II. 

Izmjene i dopune iz članka 1. ove Odluke uzrokovano je 

odgodom donošenja Županijske razvojne strategije 

Istarske županije što je rezultiralo nemogućnošću 

usklađenja nacrta Plana razvoja Općine Kršan za 

razdoblje 2021.-2027. sa njihovim strateškim okvirom. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasilu 

Općine Kršan, a stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-9 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

33. 

 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 2/21), čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 02/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine donijelo 

 

 

O D L U K U   

o produljenju važenja Akcijskog plana  

Programa ukupnog razvoja Općine Kršan    2014. –

2020. („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 9/14 i 

6/19)  - I. Izmjene i dopune. 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom produljuje se važenje 

Akcijskog plana Programa ukupnog razvoja Općine 

Kršan 2014. –2020. („Službeno glasilo Općine Kršan“ 

br. 9/14 i 6/19) - I. Izmjene i dopune do 31. prosinca 

2021. godine. 

 

Članak 2. 

 

Produljenje važenja Akcijskog plana Programa 

ukupnog razvoja Općine Kršan     2014. –2020. 

(„Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 9/14 i 6/19) - I. 

Izmjene i dopune iz članka 1. ove Odluke uzrokovano je 

odgodom donošenja Županijske razvojne strategije 

Istarske županije što je rezultiralo nemogućnošću 

usklađenja nacrta Plana razvoja Općine Kršan za 

razdoblje 2021.-2027. sa njihovim strateškim okvirom te 

izradom nacrta Akcijskog plana razvoja Općine Kršan 

2021. –2027.  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasilu 

Općine Kršan, a stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-10 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

34. 
 

 

Temeljem čl. 41.st.1. Zakona o upravljanju 

javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01.,  

98/19), čl. 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo 

Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21.), čl. 

17. Odluke o osnivanju ustanove u kulture 

Interpretacijskog centra Vlaški puti (Službeno glasilo 

Općine Kršan br. 02/21.), te prijedloga privremene 

ravnateljice Interpretacijskog centra Vlaški puti, 

Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 

dana 14. travnja 2021. godine donijelo  

 

O D L U K U 

 

1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje 

SUGLASNOST na prijedlog akta: 

 

- STATUT Ustanove u kulturi Interpretacijski 

centar Vlaški puti, koji se nalazi u privitku ovog 

Zaključka. 

 

 2. Ova Odluka objaviti će se u «Službenom 

glasilu Općine Kršan», a  stupa na snagu osmog dana od 

dana objave.    

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-11 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

35. 
 
Temeljem čl. 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 

02/21) i čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 13/13, 02/21), i čl. 29. st. 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 

115/18, 98/19), Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana 10. travnja 2021. godine donijelo 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

Ovom se Odlukom stavlja van snage Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Kršan KLASA: 

021-05/18-01/5, URBROJ: 2144/04-05-18-16, kojeg je 

Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo na Općinskom 

vijeću dana  05. lipnja 2018., sa utvrđenim primjedbama, 

a temeljem provedenog javnog uvida u trajanju od 15 

dana. 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

Službenom glasilu Općine Kršan. 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-12 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

36. 
 

Temeljem čl. 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 

02/21) i čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 13/13, 02/21), i čl. 69. st. 4. Zakona o šumama 

(Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) 

Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 

dana 10. travnja 2021. godine donijelo 

 

P R O G R A M  

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 

godinu na području Općine Kršan 

 

I. 

 

Programom utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu (u daljnjem Program) 

utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao 

prihod Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu po 

osnovi šumskog doprinosa. 
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II. 

 

 Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe, 

osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju 

proizvoda iskorištavanja šuma, Općini Kršan u visini od 

5% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. 

 

III. 

 

 Prihod od šumskog doprinosa u 2021. godini, 

na području Općine Kršan planiran je u iznosu od 

4.000,00 kuna. 

 Sukladno zakonskim odredbama, sredstva od 

šumskog doprinosa utrošiti će se za Održavanje 

šumske infrastrukture (odvodnja, uređenje šumskih 

putova) u Proračunu Općine Kršan za 2021. („Službeno 

glasilo Općine Kršan“ br. 11/20) Program 4.2.0.: Šumski 

doprinos; Ekonomska klasifikacija: 65241. 

 

IV. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave 

u Službenom glasilu Općine Kršan.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-13 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

37. 
 

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), 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 14. travnja  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

 
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Marku Nekić-

Kamnikar, kao najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 

označenu kao: k.č. 119/zgr  upisana u z.k.ul. 590 k.o. 

Brdo (ruševine), u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, 

nekretnina se nalazi u naselju Kostrčani - Breg. 

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 nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac 

Marko Nekić-Kamnikar,  dužan je platiti Općini Kršan 

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (31.002,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 

3.000,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan 

je uplatiti ukupan iznos od 28.002,00 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 Marko Nekić-Kamnikar 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 2.786,00 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: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-14 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

38. 
 

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), 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 14. travnja 2021. 

godine donosi 
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O D L U K U 

o izmjeni odluke 

 

 1. U Odluci o prodaji nekretnine Općinskog 

vijeća Općine Kršan  Klasa: 021-05/21-01/3  Ur.broj: 

2144/04-05-21-6  od 07. travnja 2021. godine  

objavljenoj u Službenom glasilu Općine Kršan  br: 

4/2021,  mijenja se  točka 3. na način: 

 

 da   umjesto  «iznos od 23.150 kn»  treba stajati  «iznos 

od 23.180,00», 

 

  U ostalim dijelovima odluka o prodaji 

nekretnina ostaje nepromijenjena. 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 

Kršan.   
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2144/04-05-21-14 

Kršan, 14. travnja 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


