
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 05. ožujka 2012. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 15 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
 
1. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 
građevine 
Odlukom o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 
građevine vrši se ispravak Odluke vezano uz rok plaćanja naknade za priključenje, koji teče 
u roku 8 dana od pravomoćnosti rješenja, a ne u 8 dana od primitka rješenja.  
 
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Plomin – Malini – Plomin Luka 
Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Plomin – Malini – Plomin Luka  definira se: 
osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju stambenih građevina i javnih sadržaja naselja, a 
sve sukladno odredbama planova višeg reda kao i planiranje parkirališnih mjesta, te zone 
rekreacije i pješačkih komunikacija. U plansko rješenje ugradit će se mjere zaštite okoliša, 
očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao i  planirati zelene površine u obuhvatu 
okućnica, parkovne površine i prirodno zelenilo. 
Područje obuhvata Plana ukupne je površine 15,50 ha. 
 
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha Marina Plomin – građevinsko područje 
gospodarske namjene – poslovno uslužne. 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha Marina Plomin – odnosno predloženim 
novim sadržajima – trajektno pristanište suha marina i sportska lučica te prateći ugostiteljski 
sadržaji zasigurno će se doprinijeti ponovnom vraćanju života na obalu, a korisnicima 
siguran vez i kvalitetnu uslugu. S druge će strane ovakvi sadržaji inicirati otvaranje novih 
radnih mjesta i zapošljavanja stanovnika lokalne samouprave. Luka nautičkog turizma suha 
marina je turistički objekt, odnosno dio kopna  (obale) ograđen i uređen za pružanje usluga 
ostave i čuvanje plovnih objekata, te pružanje transporta plovnog objekta u vodeni prostor ili 
iz vodenog prostora do suhe marine. 
Područje obuhvata Plana ukupne je površine 5,30 ha. 
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