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OPĆINSKO VIJEĆE 

 

21. 
 
 Na temelju čl. 80. st. 1. toč. 4. Zakona o 

lokanim izborima (Narodne novine br.144/12, 121/16),  

čl. 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine 

Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18) i čl. 11. st.1. toč. 4. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 

2/18) i Izvješća Mandatnog povjerenstva od 05. lipnja 

2018. godine, Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana 05. lipnja 2018. godine donijelo 

 

R J E Š E NJ E 

o prestanku mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kršan 

 

I.    

 

 TINI PETEANI JURIĆ, uslijed prestanka 

prebivališta na području Općine Kršan s danom 02. 

svibnja 2018. godine, po sili zakona, prestaje mandat u 

Općinskom vijeću Općine Kršan. 

 

II. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-2 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                          

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

 

 

22. 
 

Na temelju čl. 81. st. 4. Zakona o lokanim 

izborima (Narodne Novine br. 144/12, 121/16),  čl. 19. 

Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 

6/09, 05/13, 02/18) i čl. 13. st. 4. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 

07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 2/18) i Izvješća Mandatnog 

povjerenstva od 05. lipnja 2018. godine, Općinsko vijeće 

Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 05. lipnja 

2018. godine donijelo 

 

R J E Š E NJ E 

o verifikaciji mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Kršan 
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I.    

 

 Verificira se mandat SUZANI LICUL iz 

Kršana, Kršan 68/1 kao zamjeniku vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Kršan, umjesto dosadašnjeg 

člana Općinskog vijeća Općine Kršan Tine Peteani Jurić, 

kojoj je vijećnički mandat prestao po sili zakona. 

 

II. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-3 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                          

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

 

 

23. 
 

  Na temelju Statuta Općine Kršan (Službene 

glasilo Općine Kršan broj: 06/09, 05/13, 02/18) i 

prezentacije predstavnika tvrtke RUNE-ADRIA 

TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

d.o.o. Tumpići 16, Veprinac, Ičići - Opatija, Općinsko 

vijeće, na  sjednici održanoj dana 05. lipnja 2018. godine 

donijelo je       

  

Z A K LJ U Č A K 

 

 1. Općinsko vijeće Općine Kršan podržava 

provođenje projekta izgradnje ultra-brze širokopojasne 

infrastrukture u ruralnim područjima pod nazivom Rural 

Network Projekct (RUNE) na području Općine Kršan.  

 

2. Projekt  RUNE pokrenut je sa ciljem 

osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne 

infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima 

Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i 

Slovenije, koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom 

infrastrukturom. Na području Republike Hrvatske 

projekt RUNE provodi tvrtka RUNE-ADRIA 

TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

d.o.o. za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture, 

Tumpići 16, Veprinac, Ičići – Opatija.  

  

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u «Službenom glasilu Općine   Kršan». 

 
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-4 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

 

24. 
 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. 

Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 

82/15), članka 7. stavka 2. i stavka 3. Pravilnika o 

smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Narodne novine broj 65/16) te članka 3. stavka 5.  

Smjernica za izradu procjene rizika za područje Istarske 

županije oznake KLASA:810-01/16-01/10, URBROJ: 

2163/1-08/1-16-2 i članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službene glasilo Općine Kršan  broj: 06/09, 05/13, 

02/18.) Općinsko vijeće, na  sjednici održanoj dana 05. 

lipnja 2018. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća  

za Općinu Kršan 

 

Članak 1. 
 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za 

Općinu Kršan koja se sastoji od tekstualnog, grafičkog i 

kartografskog prikaza, a koju je izradilo društvo DLS 

d.o.o. Rijeka.  
 

Članak 2. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Kršan iz članka 1. čini sastavni dio  ove Odluke.  
 

Članak 3. 

 

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasilu 

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

objave.    
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-5 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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



 

SLUŽBENO GLASILO 

14. lipnja 2018.                                                OPĆINE KRŠAN                    Stranica  3  -  Broj 6 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

25. 
 

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 05. lipnja  2018. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      

 1. Općina Kršan prodaje Saši Runko, kao 

jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 

označenu kat. čest. br. 543/14 upisana u z.k.ul. 2065 k.o. 

Kršan, suvlasništvo Općine Kršan u 24/96 udjela, 

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 

Saša Runko dužan je platiti Općini Kršan kupoprodajnu 

cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju 

(3.910,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 390,07 kn koju 

je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti 

ukupan iznos od 3.519,93 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 Saša Runko 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 1.175,00 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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-17 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                          

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

      

26. 
 

 

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 05. lipnja  2018. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      

 1. Općina Kršan prodaje Suzani Ajkler Grožić, 

kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 

označenu kat. čest. br. 1054/19 upisana u z.k.ul. 282 k.o. 

Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, nekretnina 

se nalazi u naselju Šušnjevici. 

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 

Suzana Ajkler Grožić dužna je platiti Općini Kršan 

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (13.100,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 

1.254,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. 

dužna je uplatiti ukupan iznos od 11.846,00 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 Suzani Ajkler Grožić 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 1.175,00 kn.  Ove 

troškove je imenovana  dužan uplatiti na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model 

HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  
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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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-18 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                          

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

    

27. 
 

 

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 5. lipnja  2018. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

 

1. Općina Kršan prodaje Vladimiru 

Mogorović, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 

nekretninu označenu kat. čest. br. 2041/1 upisana u 

z.k.ul. 48  k.o. Brdo, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, 

nekretnina se nalazi u naselju Kostrčani. 

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 bilo koju 

nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora. 

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

Vladimir Mogorović dužan je platiti Općini Kršan  

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (151.080,00 kn) uz 4 % kamata  na obročnu 

otplatu kupoprodajne cijene. 

Kupac Vladimir Mogorović dužan je  u roku od 30 

dana od dana prijema ove odluke uplatiti 30% 

ukupnog iznosa postignute kupoprodajne cijene 

umanjenu za jamčevinu od 15.057,00 kn, koju je kao 

ponuđač za istu uplatio, tj. dužan je uplatiti ukupan iznos 

od  30.267,00 kn na žiro-račun Općine Kršan, IBAN 

HR9124020061821700003, model  HR68, s pozivom na 

broj: 7757 – OIB.  

4. Preostali iznos postignute kupoprodajne 

cijene kupac  je dužan plati obročnom otplatom u 24 

rate prema Otplatnom planu koji čini sastavni dio ove 

Odluke. 

5. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac Vladimir Mogorović 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 1.175,00 kn. Ove 

troškove je imenovani  dužan uplatiti na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model 

HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

6 Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 5., 

kupac može pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora, 

nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva nad 

nekretninom.  

7. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 5. 

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.  

8. U slučaju neizvršavanja obveze obročne 

otplate kupoprodajne cijene iz toč.4. ove Odluke duže od 

3 mjesečna obroka pristupit će se poništenju natječaja te 

zadržavanju uplaćene jamčevine i troškova postupka. 

9. Na temelju ove Odluke, nakon uplate 

cjelokupne kupoprodajne cijene i troškova natječaja, 

Općinski načelnik Općine Kršan sklopit će u ime 

Općine Kršan, kao prodavatelja, sa kupcem 

Vladimirom Mogorović, ugovor o kupoprodaji 

nekretnina iz toč.1. ove Odluke. 

10. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 

Kršan.           
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-19 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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28. 

 

 
Temeljem čl. 54.st.1. Zakona o ustanovama 

(Narodne novine br. 76/97., 47/99., i 35/08.), čl. 41.st.1. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine br. 10/97., 107/07., 94/13), čl. 19. Statuta Općine 

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

i 02/18.), čl. 17. Odluke o osnivanju ustanove Dječji 

vrtić KOCKICA Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan 

br. 02/17.) i obrazloženja ravnateljice Dječjeg vrtića 

KOCKICA Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan je na 

sjednici održanoj dana 05. lipnja 2018. godine donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje 

SUGLASNOST na prijedlog akta: 

- Odluka br. 2. o  izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića 

KOCKICA Kršan, koji se nalazi u privitku ovog 

Zaključka. 

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom 

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

dana objave.    

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-20 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

 

 

29. 
 

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

odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 

107/07., 94/13), čl. 19. Statuta Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 06/09., 05/13. i 02/18.),  čl. 17. 

Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić KOCKICA 

Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 02/17.) i 

obrazloženja ravnateljice Dječjeg vrtića KOCKICA 

Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici 

održanoj dana 05. lipnja 2018. godine donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Općinsko vijeće Općine Kršan daje 

SUGLASNOST na prijedlog akta: 

-  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan, koji se nalazi u 

privitku ovog Zaključka. 

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom 

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

dana objave.    

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/04-05-18-21 

Kršan, 05. lipnja 2018. 

                   Predsjednik 

                                      Općinskog vijeća 

    

   Zdravko Vidak, v.r. 

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

 
 


