
Na sjednici Općinskog vijeća doneseni su sljedeći akti: 
 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Kršan za razdoblje od 01. sijeĉnja 
do 31. prosinca 2010. godine.  
Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 18.161.159,17 kn ili 80 % plana. U isto 
vrijeme rashodi i izdaci iznose 17.496.186,24 kn ili 94% plana. Isto je rezultiralo viškom 
prihoda nad rashodima i izdacima u visini 664.972,93 kn čime je pokrio dio manjka iz 
prethodnih godina. 
 
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne i infrastrukture u Općini Kršan 
za 2010. godinu 
Od ukupno planiranih sredstava u visini od 2.378.000,00 kn  za izvršenje Programa 
održavanja komunalne i infrastrukture u 2010.g.,  ostvareno ukupno 2.252.196,28 kn.  
 
3. Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture 
u  Općini Kršan za 2010. godinu 
Od ukupno planiranih sredstava u visini od 1.706.000,00 kn  za izvršenje Programa gradnje 
objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2010.g.  ostvareno je ukupno 1.389.815,46 kn. 
  
4. Odluka o raspisivanju javnog natjeĉaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Kršan 
Odlukom je utvrĎeno da Općina Kršan pristupa raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan u katastarskim 
općinama: Mala Kraska, Brdo, Čepić, Kožljak,  Jesenovik, Nova vas. Poljoprivredno zemljište  
daje se u zakup na rok od 20 godina. Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih 
ponuda provest će radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan – Komisija za poljoprivredu.  
 
5. Zakljuĉak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na podruĉju 
Općine Kršan za 2010. godinu 
6. Zakljuĉak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na podruĉju Općine Kršan za razdoblje od 2011. do 2013. godine 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
jednom godišnje razmatra stanje zaštite i spašavanje na svom području.  
Prema Izvješću i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Kršan  je na razini koja 
osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima 
tako i u izvanrednim situacijama. 
U ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja u 2011.- 2013. g. planira se 

završetak izrade Procjene ugroženosti i Planova ZiS, utvrĎivanje i definiranje svih operativnih 

snaga (proizašlih iz Procjene), definiranje meĎusobnih prava i obveza svih subjekata zaštite i 

spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju stožera ZiS i 

zapovjednih sastava CZ, te nabavku dijela nedostajuće opreme. 

7. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kršan (kat.ĉest.br. 530/7 upisana u 
z.k.ul.br. 631 u k.o. Ĉepić) 
Na  temelju   provedenog  javnog  natječaja  pristigla  je  jedna  pravovaljana  ponuda,  te  je 
ostvarena kupoprodajna cijena u visini 99.820,00 kn. Kupoprodajnu cijenu  i  ostale  troškove 
postupka kupac je dužan platit u roku 30 dana od prijema Odluke, nakon čega se pristupa 
sklapanju ugovora o  kupoprodaji. 
 
8. Zakljuĉak o izdvajanju djelatnosti javne odvodnje iz sastava društva 1. MAJ LABIN 
d.o.o. Labin i ustupanju iste društvu VODOVOD d.o.o. Labin 
Temeljem Zakona o vodama kojim je utvrĎeno da djelatnost vodoopskrbe i javne odvodnje 
obavljaju javni isporučitelji vodne usluge, usvojio se zaključak o izdvajanju djelatnosti javne 
odvodnje iz sastava društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin i ustupanju iste društvu VODOVOD 
d.o.o. Labin. 
 



9. Odluka o prihvaćanju konaĉnog teksta I. aneksa Sporazuma o zajedniĉkoj prodaji i 
konaĉnog teksta Odluke o objavi natjeĉaja za zajedniĉku prodaju nekretnina Općine 
Kršan i društva AGROPROMET d.d. Potpićan u steĉaju 
Temeljem naprijed navedenih Odluka i Sporazuma Općina Kršan pristupit će zajedničkoj 

prodaji nekretnine k.č. 54/75 u k.o. Kršan, u Potpićnu,  sa društvom Agropromet  d.d. u 

stečaju, Potpićan, nakon dobivenih suglasnosti, Skupštine vjerovnika stečajnog dužnika u 

stečajnom predmetu koji se vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci,Stalna služba  u Pazinu. 

10. Odluka o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka i nezavisnih ĉlanova 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2011. Godinu 
Stupanjem na snagu novog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i Izborne promidžbe 
(NN br. 24/11) utvrĎena je obaveza predstavničkog tijela JLS da donose odluku o 
rasporeĎivanju sredstava  iz Proračuna JLS  kojom se utvrĎuje visina i način rasporeĎivanja 
sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Kršan za 2011. godinu.  
 
11.  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Odlukom o II.  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (''Službeno glasilo 
Općine Kršan'' br. 06/09, 02/11) izvršena je izmjena čl. 7. Odluke kojim se utvrĎuje izračun 
visine komunalnog doprinosa, te kriteriji umanjenja i oslobaĎanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa investitora. 
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