
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  10. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.  prosinca 2010. godine, na kojoj 
je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
 
1. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2010. godinu  
2. II. Izmjena Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kršan za 2010. godinu  
3. II. Izmjena Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na 
području Općine Kršan za 2010. godinu 
4. II. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine 
Kršan za 2010. godinu    
5 . II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2010. godinu    
6. II. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2010. godinu    
7. II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2010. godinu   
8. II. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja 
Općine Kršan za 2010. godinu    
9. II. Izmjena i dopuna Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba 
zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2010. godinu    
10. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 
2012. godinu 
Proračun Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za  2011. i 2012. godinu doneseni su 09. 
prosinca 2009. godine.  I. Izmjene i dopune Proračuna donesene su 19. kolovoza 2010. 
godine. Ovim  II. Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni rashodi i izdaci planirani su u 
visini 18.553.800,00 kn, dok su prihodi i primici planirani su visini 22.730.519,23 kn, čime je 
prihodovna strana i rashodovna strana smanjena za 772.500,00 kn, kako bi se održala 
uravnoteženost Proračuna.  
11. Izmjena i dopuna Odluke o predaji Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje 
U postupku primopredaje  Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje, izvršen je 
pregled  projektno – tehničke dokumentacije, knjigovodstvene dokumentacije,  pregled 
objekata i opreme na  terenu, te je utvrđena potreba izmjene točke II. naprijed navedene 
Odluke  radi  umanjenje knjigovodstvene vrijednosti vodoopskrbnog sustava za 159.937,12 
kn koja sada iznosi 26.745.745,48 kn i dopuna točke III. navedene Odluke radi preuzimanja 
prava i obaveza po Ugovoru o korištenju  cestovnog zemljišta zaključenog s Hrvatskim 
cestama d.o.o. Zagreb dana 24.09.2004. godine.  
12. Odluka o objavi natječaja za prodaju nekretnine označene kao kat. čest. br. 530/7 
upisana u z.k.ul.br. 631 u k.o. Čepić   
13. Utvrđivanje Sporazuma o zajedničkoj prodaji nekretnina  i  I. Aneksa  sporazuma o 
zajedničkoj prodaji nekretnina Općine Kršan i Agroprometa  d.d. u stečaju, Potpićan, 
14. Odluke o objavi natječaja za zajedničku prodaju nekretnine k.č. 54/75 u k.o. Kršan, u 
Potpićnu,  Općine Kršan i Agroprometa  d.d. u stečaju, Potpićan. 
 
Kršan, 23. prosinca  2010. 
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