
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 10. lipnja 2015. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. Informacija – upoznavanje Općinskog vijeća o Odluci Općinskog načelnika Općine 
Kršan o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2015. godinu 
Općinski načelnik izvijestio je Općinsko vijeće o Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u 
Proračunu Općine Kršan za 2015. godinu na način da su umanjene stavke Izgradnja dječjeg 
vrića u Kršanu za  100.000,00 kn i  stavka Sanacija i obnova doma kulture u Kršanu  za 
200.000,00 kn, a stavka Sanacija škole u Šušnjevici povećana za 300.000,00 kn, sve iz 
Programa izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih i stambenih objekata i objekata 
spomeničke baštine. Navedeno je izvršeno u svrhu zajedničkog planiranog sufinanciranja 
obnove Škole u Šušnjevici od strane Općine Kršan,  Istarske županije i Veleposlanstva 
Republike Rumunjske u RH svaki u 1/3 dijela. 
Temeljem čl. 46 Zakona o proračunu utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na 
proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci, donesenoj 
od strane predstavničkog tijela, koja se umanjuje ako to odobri Općinski načelnik. Općinski 
načelnik je o preraspodjeli obavezan izvijestiti Općinsko vijeće u roku utvrđenom u Odluci o 
izvršavanju proračuna (30 dana) odnosno na prvoj sjednici Općinskog vijeća donošenju 
odluke o preraspodjeli.  
 
2. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan 
za 2015. godinu  
I. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 
2015. godinu  planirana sredstva  u visini od 4.055.000,00 kn smanjuju se na visinu od  
3.540.000,00 kn 
3. I. Izmjena Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Kršan za 2015. godinu  
I. Izmjenama Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kršan za 2015. godinu planirana sredstva u visini od 5.990.000,00 kn 
smanjuju se na visinu od 2.735,000,00 kn. 
4. I. Izmjena Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih 
objekata na području Općine Kršan za 2015. godinu 
I izmjenama Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na 
području Općine Kršan za 2015. godinu planirana sredstva u visini 10.030.000,00 kn 
smanjuju se na visinu od 5.475.000,00 kn. 
5. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području 
Općine Kršan za 2015. godinu    
I. Izmjenama i dopunama Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine 
Kršan za 2015. godinu planirana sredstva u visini 1.035.000,00 kn povećavaju se na iznos 
od 1.226.250,00   
6. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 
2015. godinu  
I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 
2015. godinu planirana sredstva u visini 671.000,00 kn povećavaju se na iznos od 
697.000,00 kn 
7. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 
2017. Godinu 
Proračun Općine Kršan za 2015. godinu usvojen je 17. prosinca 2014. godine. Prihodi i 
primici proračuna planirani su u iznosu od 36.860.248,09 kn, dok su rashodi i izdaci planirani 
u visini 33.231.500,00 kn. Razlika od 3.628.748,09 kn, odnosila se na planirani manjak. 



Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 
2017. godinu, temelji se na ostvarenju proračuna za razdoblje 01. siječanj - 30. travanj 2015. 
godine i očekivanjima do kraja godine. Sukladno članku 7. Zakona o proračunu ako se 
tijekom proračunske godine, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, 
proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno 
smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom 
proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje 
proračuna. 
I. izmjenama i dopunama se pristupilo nakon što je postalo izvjesno da  prihod u iznosu od 
5.250.000,00 kn, a koji je planiran temeljem prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih 
sredstava EU, u ovoj poslovnoj godini neće biti ostvaren.   
I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu prihodi i primici proračuna 
planirani su u iznosu od 29.391.621,91 kn, dok su rashodi i izdaci planirani u visini 
24.883.750,00 kn. 
 
8.  I. izmjena i dopuna Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicija 
Općine Kršan za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 
Paralelno sa donošenjem I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu, 
također je potrebno uskladiti i Plan razvojnih programa, iz razloga što isti mora sadržavati 
ciljeve i prioritete razvoja Općine Kršan, koji su povezani s programskom i organizacijskom 
klasifikacijom proračuna, kao i sa strateškim planovima, odnosno sa Akcijski planom i PUR 
OK, što je posebni važno u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU.   
 
9. Odluka o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan 
Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan  uređuju se vrste javnih priznanja, 
uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriteriji i postupak njihove dodjele, utvrđuju se tijela koja 
provode postupak dodjele priznanja, vrijeme njihove dodjele i dr. Javna priznanja Općine 
Kršan su: počasni građanin i godišnja nagrada Općine Kršan. Prijedlog za  dodjelu javnih 
priznanja mogu podnijeti: 1/3 vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik,  
mjesni odbori, poduzeće i dr. gospodarski subjekti, ustanove i organizacije, državni organi, 
političke i dr. društvene organizacije i udruženja građana te registrirane Udruge s područja 
Općine Kršan. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije 
za dodjelu javnih priznanja. 
 
10. Odluka o osnivanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan 
U Komisiju za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan imenovani su: 
Zdravko Vidak - za predsjednika, Nensi Runko,  Boris Babić, Silvano Uravić  i Valter 
Fornažar - za članove. 
 
11. Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Kršan za potpisivanje 
Pisma namjere o poslovnoj suradnji sa Istarskom županijom za izradu projektne 
dokumentacije i izgradnju Objekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja na 
području Općine Kršan 
Sa polazišta zajedničkog interesa da Istarska županija ima povoljne agroklimatske uvjete za 
proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja koji predstavljaju važan segment za razvoj i 
unapređenje poljoprivrednog sektora Općinsko vijeće dalo je ovlaštenje Općinskom 
načelniku Općine Kršan za potpisivanje Pisma namjere o poslovnoj suradnji sa Istarskom 
županijom za izradu projektne dokumentacije i izgradnju Objekta za preradu ljekovitog i 
aromatičnog bilja na području Općine Kršan u Proizvodno poslovnoj zoni Kršan Istok koja 
obuhvaća područje površine 10.80 ha  s Centrom agropoduzetništva na k.č. 2231/171 i k.č. 
2231/152 u k.o. Kršan, s ciljem pokretanja razvoja organiziranog otkupa, proizvodnje, 
prerade i trženje ljekovitog i aromatičnog bilja. 
 
12. Odluka o utvrđivanju namjene Škole u naselju Šušnjevica  



Odlukom Općinskog vijeća utvrđuje se namjena škole u naselju Šušnjevica kao obrazovna te 
u svrhu očuvanja zavičajne – kulturne baštine sa područja Općine Kršan. 
 
13. Razmatranje problematike zabrane građevinskih radova na području Općine Kršan 
tijekom turističke sezone  
Na sjednici Općinsko vijeća razmatrana je problematike zabrane građevinskih radova na 
području Općine Kršan tijekom turističke sezone, te pritužbe od strane osoba koje pružaju 
usluge smještaja na području Općine Kršan. 
Nakon razmatranja navedene problematike, sukladno odredbama članka 132, Zakona o 
gradnji predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljanom mišljenju 
turističke zajednice općine, odlukom će za određene vrste građevina, na određenim 
područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine (2016. godine) i vrijeme u kojemu se 
ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

Kršan, 11. lipnja  2015.        
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