
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan odrţane dana 24. studeni 2015. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  razmatran je  Nacrt prijedloga Proračuna 
Općine Kršan za 2016. godine i projekcija za 2017. i 2018. godinu  - prvo čitanje. 

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće Općine Kršan je  
razmatralo, u prvom čitanju, Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2016. godinu i 
projekcije za 2017. i 2018. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za 2016. 
godinu, iznosili bi 37.430.500,00 kn, ili povećanje od 67,88 % u odnosu na procjenu izvršenja 
2015. godine. Najveći utjecaj na povećanje ima planirani prihod od komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa i nadoknade za korištenje prostora elektrana. Na kraju 2015. godine, 
predviđa se manjak iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 kn, koji bi se prenio u 
slijedeću godinu, što znači da se planiranim prihodima, pokriva manjak prethodnih godina i 
rashodi i izdaci koji su planirani u visini 34.430.500,00 kn, kako bi se postigla ravnoteţa 
proračuna.  
 Značajnije investicije čija bi realizacija započela 2016. godine su: 

- Gospodarska zona Kršan 

- Šetnica Plomin Luka-Brestova 

- Obnova i revitalizacija Starog Grada Kršan 

- Dječji vrtić Kršan 

- Izgradnja vodospreme Plomin II 

- Sanacija i obnova zgrade Doma kulture u Kršanu 

- Izgradnja sportske dvorane Potpićan 

- Izgradnja parkirališta u Plominu 

- Izgradnja priveza čamaca Plomin Luka 

- Izgradnja Doma za umirovljenike 

- Izgradnja nerazvrstane ceste - prilaz Načinovići 

- Izgr. vodoopskrbnog sustava Kamenjari-Kušari 

 U ovom Nacrtu prijedloga proračuna, za razliku od prethodnih godina, nije planirano 
financiranje aktivnosti pojedinih udruga. Razlog promjene je stupanje na snagu  Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge 
neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje 

programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2016. godinu. 
Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 
godinu objaviti će se na WEB stranici Općine Kršan radi savjetovanja s javnošću prema 
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Kršan 

Odlukom o komunalnoj naknadi propisuju se uvjeti, načini i mjerila za plaćanje komunalne 
naknade na području Općine Kršan temeljen Zakona o komunalnom gospodarstvu. Sredstva 
komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: odvodnja 
atmosferskih voda, odrţavanje čistoće na javnim površinama, odrţavanje javnih površina, 
odrţavanje nerazvrstanih cesta, odrţavanje groblja i javna rasvjeta, te financiranju građenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno 
korisnici: stambenog, poslovnog garaţnog prostora, građevinskog zemljišta koje sluţi 
obavljanju poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta. Za neizgrađeno 
građevinsko zemljište komunalna naknada počinje se obračunavati nakon izdavanja akta o 



gradnji. U Općini Kršan određuju se ukupno 3 zone za naplaćivanje komunalne naknade.  I. 
(prva) zona obuhvaća područja gospodarske namjene (građevinska područja: 
termolelektrane, poslovne usluţne namjene – suha marina Plomin), II – (druga) zona 
obuhvaća turističke punktove (T4), područja T1/T2, proizvodne namjene, preteţito zanatske 
namjene, radna zona Kršan, zona u Potpićnu, III. (treća) zona – sva ostala naselja i dijelovi 
naselja na području Općine Kršan koji nisu obuhvaćeni zonama I.,  i II. Odlukom se utvrđuje 
koeficijent zona (Kz) za pojedine zone; koeficijent namjene (Kn) nekretnina; rok plaćanja 
komunalne naknade; nekretnine vaţne za Općinu Kršan koje se u potpunosti ili djelomično 
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade; opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima moţe odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade; izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2015.g. 
čime prestaje vaţiti dosadašnja Odluka o komunalnoj naknadi. 
Prije donošenja ove Odluke provedeno je savjetovanje s javnošću temeljem Zakona o pravu 
na pristup informacijama. 
 
2. Odluka  o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine 
Kršan 
Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade za 2016.g. i 
iznosi 1,5 kn/m2. Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2015. godine. 
 
3. Odluka  o osnivanju Udruge lokalne akcijske grupe u ribarstvu - FLAG (izlagatelj 

predstavnik LAG Istočna Istra – Sanja Dobrić Vedrina 
Ovom Odlukom Općina Kršan suglasna je sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika 
gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske 
skupine u ribarstvu - FLAG, kao jedan od osnivača. FLAG se osniva s namjerom izrade 
Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-om obuhvaćenih područja (Grad Labin, Općine 
Kršan, Raša, Pićan i Sv. Nedelja), te radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih 
dionika ribarstvenog područja. Financijska sredstva za rad  FLAG-a, nakon osnivanja 
ostvariti će se putem članarina i prijavom na Natječaja da osnivanje FLAG-ova , mjera III., 1. 
„Pripremna potpora“ u okviru operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH. Maksimalni  
iznos po FLAG-u  je 700.000,00 kn, a sam udio javne potpore iznosi 100 % sveukupnih 
prihvatljivih troškova.   
 
4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - Nabave električne energije za 
javnu rasvjetu na području Općine Kršan putem ugovora 
Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – 
nabava električne energije za javnu rasvjetu na području Općine Kršna između tri prihvatljive 
ponude, kao najpovoljnija ponuda utvrđena je ponuda društva HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u 
iznosu od 195.621,48 kn bez PDV-a, na rok od jedne godine. 
 
5. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu / upravljanju Općine Kršan 
Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluke o objavi natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu / suvlasništvu / upravljanju Općine Kršan u k.o. Koţljak, Kršan, Nova Vas i Plomin. 
Ukupna procijenjena vrijednost nekretnina izloţena prodaji putem natječaja je 946.294,97 kn. 
Javni natječaj objavit će se na WEB stranici Općine Kršan i oglasnoj ploči Općine  Kršan, te 
obavijest u Glasu Istre. 
 
6. Odluka o ukidanju javnog dobra 

Na temelju Geodetskog elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta C-70, C-71, u naselju 
Veljaki za k.č.2271 i k.č.1817/3 u k.o. Kršan izrađenom po Uredu ovlaštenog inţenjera 
geodezije Gordane Martinović ukida se svojstvo javnog dobra na k.č.2271/3, upisana u 
z.k.ul.EL.I k.o. Kršan, obzirom da je prestala potreba korištenja u svojstvu javnog dobra. 
Elaborat i Odluka dostavljaju se na provedbu Zemljišno – knjiţnom odjelu Labin, Općinskog 
suda Pula- Pola. 



7. Odluka o prihvaćanju Nagodbe ŢDO Pula vezano uz utvrđivanje prava vlasništva na 
k.č.2232/202  u k.o. Kršan 

Ovo odlukom prihvaćena je nagodba ŢDO Pula radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa 
između RH i Općine Kršan. U tu svrhu  od strane Ureda ovlaštenog inţenjera Branimira 
Fable iz Labina izrađen je parcelacijski elaborat kojim je izvršeno cijepanje nekretnine k.č. 
br.2232/202 k.o. Kršan, na novonastale nekretnine i to na k.č.2232/202 u k.o. Kršan (koja se 
nalazi unutar granica građevinskog područja i ostaje u vlasništvu Općine Kršan) i na 
nekretnine: k.č. 2232/236 i  k.č. 2232/237 obje u  k.o. Kršan (koje se nalaze van granica 
građevinskog područja) i  upisuju se u vlasništvo Republike Hrvatske. Troškove izrade 
parcelacijskog elabora zajednički će podmiriti Općina Kršan i RH srazmjerno veličini 
vlasništva na novonastalim nekretninama. 
Parcelacijski elaborat i ova Nagodba  uputiti će se na provedbu Zemljišno-knjiţnom odjelu 
Labin, Općinskog suda u Puli. 
 
Na sjednici Vijeća razmatrane su Odluke (prijedlog):  
1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan za 2016. godinu i  
2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna 
Općine Kršan.  

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 
Kršan, 25. studeni  2015.        

         
 
 

Općinski načelnik  
                                           Valdi Runko 
 
Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
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