
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. rujna 2015. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12  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 
Dana 28. kolovoza 2015. godine izvršena je druga preraspodjela sredstava Proračuna, na 
način da je stavka u Programu školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja - Ostale 
donacije dječji vrtić – Pjerina Verbanac, umanjena za 15.000,00 kn, za koji iznos je povećana 
stavka u Programu  izrade planova, studija, projekata i podloga – Dokumentacija prostornog 
ureĎenja – UPU Suha marina – gospodarska namjena. 
Temeljem čl. 46 Zakona o proračunu utvrĎena 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 utvrĎenom u Odluci o 
izvršavanju proračuna (30 dana) odnosno na prvoj sjednici Općinskog vijeća donošenju 
odluke o preraspodjeli.  
 
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2015. godine  
U razdoblju od 01.01. do 30.06.2015.g. Općina Kršan je ostvarila ukupan prihod u visini 
10.033.174,34 kn ili 34,14 % plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 8.881.187,39 kn ili 
35,69 % plana. Isto je  rezultiralo viškom prihoda nad rashodima i izdacima u visini 
1.151.986,95 kn, čime je postojeći manjak smanjen i trenutno iznosi 3.355.884,96 kn a 
planira se pokriti iz prihoda 2015. godine. 
 
3. Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, Općinski načelnik podnio je Općinskom 
vijeću   izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje siječanj - 
lipanj 2015. godine.  
Vijećnici ne glasaju o izvješću, već isto primaju na znanje.  
 
4. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 
Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je dana 17. srpnja 2015. g. Odluku o objavi natječaja 
za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Kršan u k.o. Kršan, k.o.Nova Vas, 
k.o.Čepić, k.o. Kožljak i k.o. Plomin. Ukupna procijenjena vrijednost nekretnina izložena 
prodaji putem natječaja iznosila je 223.414,23 kn 
Javni Natječaj za prodaju nekretnina objavljen je dana 23. srpnja 2015.g., s rokom dostave 
prijava 8 dana od dana objave. Na natječaj je pristiglo 4 ponude. Nakon provedenog 
natječaja  Komisija za provoĎenje natječaja za prodaju nekretnina dana 06. kolovoza 2015.g. 
javno  je otvorila ponude, utvrdila valjanost ponuda i ponuĎače obavijestila o rezultatima 
natječaja. Na natječaj nije pristigla ponuda za kupnju dijela k.č.1044 u k.o. Plomin. Ukupna 
ostvarena kupoprodajna vrijednost nekretnina na provedenom natječaju iznosu 195.070,00 
kn.  
Na dostavljene obavijesti o rezultatima natječaja  u roku od 8 dana nije pristigao niti jedan 
prigovor, te su donijete konačne Odluke o prodaji nekretnina.  
 
5. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2015. godinu  
II. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 
2015. godinu  planirana sredstva  u visini od 3.540.000,00 kn povećavaju se na visinu od  
3.550.000,00 kn 



6. II. 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 5.475.000,00 kn smanjuju 
se na visinu od 4.488.000,00 kn. 
7. II. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području 
Općine Kršan za 2015. godinu    
II. Izmjenama i dopunama Programa planova, studija, projekata i podloga na području 
Općine Kršan za 2015. godinu planirana sredstva u visini 1.241.250,00  kn povećavaju se na 
iznos od 1.291.250,00   
8. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 
2015. godinu  
II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 
2015. godinu planirana sredstva u visini 697.000,00 kn povećavaju se na iznos od 
737.000,00 kn 
9. I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2015. godinu  
I. Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi na području Općine Kršan za 2015. 
godinu planirana sredstva u visini 1.088.500,00 kn povećavaju se na iznos od1.124.500,00 
kn. 
10. I. Izmjene i dopune Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih 
potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2015. godinu  
I. Izmjenama i dopunama Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih 
potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2015. godinu planirana sredstva u visini 
310.000,00 kn smanjuju se na iznos od 280.000,00 kn 
11. I. Izmjene i dopune Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog 
odgoja  Općine Kršan za 2015. godinu  
I. Izmjenama i dopunama Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja  
Općine Kršan za 2015. godinu planirana sredstva u visini 1.700,000,00 kn povećavaju se na 
iznos od 1.770,000,00 kn. 
 
12. II. 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. 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu usvojene su 10. lipnja 2015.g. 
I. izmjenama i dopunama 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. 
Prijedlog  II. 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 - 31. kolovoza 
2015. godine i očekivanjima do kraja godine, a razlog istog je da se stvore uvjeti za 
učinkovito pripremanje, pokretanje i financiranje lokalnih razvojnih projekata odnosno prijavu 
za mjere u sklopu Programa ruralnog razvoja RH. 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 predviĎenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom 
proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje 
proračuna. 
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu prihodi i primici proračuna 
planirani su u iznosu od 30.031.621,91 kn, dok su rashodi i izdaci planirani u visini 
25.524.750,00 kn. 
 
13.  II. izmjene i dopuna Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicija 
Općine Kršan za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 



Zakonom o proračunu propisano je da se kao zaseban dokument donosi Plan razvojnih 
programa za trogodišnje razdoblje. Paralelno sa donošenjem II. izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Kršan za 2015. godinu, takoĎer je usklaĎen i Plan razvojnih programa, iz razloga što 
isti koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, kao i sa 
strateškim planovima, odnosno sa Akcijski planom i Programom ukupnog razvoja Općine 
Kršan, što je posebni važno u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU.   
 
14. Zaključak o mjeri ublažavanja posljedica štete u poljoprivredi izazvane sušom 
tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine, 
U svrhu ublažavanja posljedica štete u poljoprivredi izazvanih sušom tijekom ljetnih mjeseci 
2015. godine, Općina Kršan odriče se 50% svog dijela prihoda od naknade na temelju 
sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 
Kršan za 2015. godinu.  
Ova mjera odnosi se isključivo na poljoprivredne subjekte (OPG / Obrte / društva / ostale  
fizičke osobe ) sa sjedištem / prebivalištem na području Općine Kršan, pod uvjetom da imaju 
sklopljen valjani ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Kršan. 
 
15. Odluka o Osnivanju i imenovanju Komisije za naplatu potraživanja 
Općinsko vijeće osnovalo je Komisiju za naplatu potraživanja u sastavu: Zdravko Vidak, 
Boris Babić, Silvano Uravić, Slavko  Rabar i Nensi  Runko.  
Komisija ima zadaću da: 
- Općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Kršan predlaže mjere koje bi trebalo 
poduzeti na rješavanju problematike postojećih dugovanja prema Općini Kršan po bilo kojoj 
osnovi kao i mjere koje treba provesti prema dužnicima Općine Kršan po bilo kojoj osnovi, 
uvažavajući ekonomski / materijalni / socijalni / zdravstveni položaj dužnika, sve u cilju 
efikasnije naplate postojećih potraživanja,  
- suraĎuje sa ostalim Odborima / Komisijama osnovnim od strane Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika Općine Kršan po pitanju problematike dugovanja te vrši ostale radnje na 
rješavanju problematike postojećih dugovanja prema Općini Kršan po bilo kojoj osnovi, sve u 
cilju efikasnije naplate postojećih potraživanja,  
- izvršava ostale poslove iz svoga djelokruga po naloga Općinskog načelnika Općine Kršan 
ili Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
16. Rješenje o izboru predsjednika  i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan 
Nakon podnošenja ostavke Predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan Zdravka Vidak 
Općinsko vijeće izabrano je novog predsjednika Općinskog vijeća Borisa Babić. 
TakoĎer Općinsko vijeće izabralo je Zdravka Vidak kao potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Kršan. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

Kršan, 24. rujna  2015.        
         

 
 

Općinski načelnik  
                                           Valdi Runko 
 
Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
           Glorija Fable  

 
 
 


