
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 31. ožujka 2017. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti: 
 
1. Odluke  o  donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan 
koju je vijećnicima predstavio izlagač društva 3E PROJEKTI d.o.o. Zagreb – Jelena Šimat. 
Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo dana 27.02.2015. godine je Odluku o izradi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Osnovni razlozi za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna Plana su: usklađenje s Prostornim planom Istarske županije; osnovna 
usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji u dijelu utvrđenih 
značenja pojedinih pojmova, kao i utvrđivanje uređenih i neuređenih neizgrađenih dijelova 
građevinskih područja, odnosno izgrađenih dijelova građevinskih područja planiranih za 
urbanu preobrazbu; osnovna usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom; 
usklađenja s posebnim propisima donesenim od dana stupanja na snagu zadnjih izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan;  mogućnost djelomične revizije prostorne 
organizacije i urbanističkih parametara, vezanim uz pojedinačne zahtjeve vlasnika i potreba 
Općine Kršan (građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja  izvan 
naselja). Načelnik Općine Kršan donio je dana 04. srpnja 2016. godine Zaključak  o 
utvrđivanju  prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan za javnu 
raspravu. U postupku donošenja Izmjena i dopuna Plana održane su dvije javne rasprave. 
Prva javna rasprava održana u vremenu od 21. srpnja do 04. kolovoza 2016. godine. Zbog 
obaveze usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Kršan sa Prostornim planom Istarske 
županije čija je izmjena i dopuna donesena u međuvremenu, kao i velikog broja primjedbi 
tijekom javnog izlaganja Načelnik Općine Kršan donio je dana 01. veljače 2017. godine 
Zaključak o utvrđivanju  prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Kršan za ponovnu javnu raspravu,  te je ista održana u vremenu od 13. veljače 2017. godine 
do 20. veljače 2017. godine. Zaključkom Općinskog načelnika Općine Kršan od 14. ožujka 
2017. godine utvrđen je Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Kršan. 
Sukladno članku 107. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju na Konačni prijedlog Izmjena 
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan zatraženo je  i dobiveno mišljenje Zavoda 
za prostorno uređenje Istarske županije od 15. ožujka 2017. godine i temeljem članka 108. 
stavak 1. Zakona zatražena je  i dobivena suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan 
Hrvatske  od 23. ožujka 2017. godine.   
 
2. Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela 
Prostornog plana uređenja Općine Kršan  
Temeljem Zakona o prostornom uređenju Općinsko vijeće dužno je nakon svake izmjene i /ili 
dopune prostornog plana objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela 
Prostornog plana. Kako je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja pristupilo se utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za 
provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Kršan radi lakše primjene i 
provođenja Prostornog plana uređenja Općine Kršan. 
 
3. Odluka o prodaji nekretnine  
Općinsko vijeća donijelo je Odluku o pristupanju objavi natječaja i prodaji nekretnine 
označene kao kat. čest. br. 252/1 ZGR upisana u z.k.ul. 1772, k.o. Plomin, suvlasništvo 
Općine Kršan u 2/12 udjela;  k.č. 312/ZGR, 315/ZGR, 1910/1, 1916/2, 1918, sve upisane u 
z.k.ul. 1288 k.o. Kršan, suvlasništvo Općine Kršan u 1326/5040 udjela, k.č. 54/26 upisana u 
z.k.ul. 33, k.o. Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cijelosti. Ukupna procijenjena vrijednost 
nekretnine je  488.786,28 kn.  



 
Na sjednici Općinskog vijeće vijećnici su također upoznati sa: 
1. Analizom modela upravljanja predškolskim odgojem i obrazovanjem Općine Kršan  
koju je vijećnicima predstavio izlagač društva iDEO PLAN j.d.o.o. Pula -  Florian Ćelić. 
Analizom modela upravljanja predškolskim odgojem i obrazovanjem Općine Kršan   
obuhvaćena su  tri modela upravljanja dječjim vrtićem: ostanak u organizaciji DV Pjerina 
Verbanac Labin, osnivanje novog DV u vlasništvu Općine Kršan i davanje vrtića u zakup 
privatnom zakupniku. Na temelju provedene analize, uzimajući u obzir financijske i društvene 
aspekte kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja,  najbolji model upravljanja dječjim 
vrtićem predstavlja Osnivanje novog dječjeg vrtića. Ukupni troškovi redovnog godišnjeg 
poslovanja novog vrtića planirani su u visini 1.707.759,65 kn, dok je iz proračunskih 
sredstava Općine Kršan planirani godišnji iznos u visini 1.195.431,76 kn.  
 
 
2. Preraspodjelom sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2017.g. 
Općinski načelnik  izvijestio  je Općinsko vijeće  o preraspodjeli sredstava planiranih u 
Proračunu Općine Kršan za 2017.g, za koju je Odluku donio dana 28. ožujka 2017. godine, a 
sve temeljem članka 46. Zakona o proračunu. Navedenom  Odlukom o preraspodjeli 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2016. godinu, izvršena je preraspodjela 
210.000,00 kn sa stavke (4214903) Izgradnja priveza čamaca - Plomin Luka,  na stavku 
(3232112) Sanacija krova škole u Vozilićima.  
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