
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 30. listopada 2012. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kršan za 2012. godinu 
2. I. Izmjene i dopune Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Kršan za 2012. godinu 
3. I. Izmjene i dopune Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i 
stambenih objekata na području Općine Kršan za 2012. godinu 
4. I. Izmjene i dopune Programa planova, studija, projekata i podloga na području 
Općine Kršan za 2012. godinu 
5. I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2012. godinu 
6. I. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2012. godinu 
7. I. Izmjena i dopune Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja 
Općine Kršan za 2012. godinu 
8. I. Izmjene i dopune Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih 
potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2012. godinu 
9.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 
2014. godinu 
10. II. izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicija 
Općine Kršan za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu 
 
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan temelje se na ostvarenju Proračuna za 
razdoblje siječanj-listopad 2012.g. i saznanjima o trendu prihoda i primitaka te rashoda i 
izdataka do kraja 2012.g. 
Proračun Općine Kršan za 2012. godinu i Projekcija za  2013. i 2014. godinu doneseni su 19. 
prosinca 2011. godine.  Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan 
planirani su u visini 33.455.000,00 kn.  I. Izmjenama i dopunama Proračuna  od 29. lipnja 
2012.g. ukupni prihodi i primici planirani su u visini 35.586.344,76 kn, dok su rashodi i izdaci 
planirani su visini 33.105.000,00 kn.  II. Izmjenama i dopunama Proračuna  od 30. listopada 
2012.g. ukupni prihodi i primici planirani su u visini 32.449.344,76 kn, dok su rashodi i izdaci 
planirani su visini 29.968.000,00 kn.   
 
11.  Zaključak o sufinanciranju projekata vodoopskrbe - investicija na području Općine 
 Kršan 
VODOVOD LABIN d.o.o. Labin i HRVATSKE VODE d.o.o. Zagreb sklopile su ugovore o 
sufinanciranju projekata – investicija na području Općine Kršan za: izvoĎenje radova na 
zamjeni cijevi na dionici vodospreme Plomin do naselja Pristav, ukupne vrijednosti investicije 
5.100.000,00 kn te za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg ureĎaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Potpićan, ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kn. Prema sklopljenim Ugovorima 
Općina Kršan sudjelovat će u navedenim investicijama sa iznosom u visini 10 %, tj.  za prvi 
projekt sufinancirat će u iznos od 180.000,00 kn a  drugi projekt u iznos od  100.000,00 kn.   
 
12. Zaključak o odricanju Općine Kršan od svog dijela naknade na temelju sklopljenih 
ugovara o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 
Kršan za 2012. godinu. 
 
Kao mjeru ublažavanja posljedica elementarne nepogode izazvane sušom tijekom ljetnih 
mjeseci 2012.g. i potporu poljoprivrednom sektoru Općina Kršan odrekla se svog dijela 
naknade na temelju sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području Općine Kršan za 2012.godinu. 



 
 
13. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu / suvlasništvu Općine Kršan 
 
Općinsko vijeće prihvatilo je Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine 
Kršan na području k.o. Kršan, k.o. Plomin, k.o.Čepić. Cjelokupan tekst Natječaj objaviti će se 
na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan, a obavijest o prodaji u Glasu Istre.  
 
14. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete 
na području Općine Kršan na temelju pisanog ugovora 
 
Temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan  kao najpovoljnija ponuda izabrana je 
ponuda društva El.C.Electron d.o.o. Kršan, Pristav, te će se sa istim  društvom sklopiti 
ugovor na rok od dvije godine.  
 
15. Izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Kršan 
 
Prema prijedlogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin izvršena je 
izmjena Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, na način da je umjesto dosadašnjeg 
člana Morena Gobo imenovan novi član Renato Kalac. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

Kršan, 31. listopada  2012.        
         

 
 

___________________ 
Općinski načelnik  

                                               Valdi Runko 
 
 
 
Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
           Glorija Fable  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


