
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 22. studeni 2012. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području Općine Kršan  
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan 
raspisan dana 04. srpnja 2011.g. poništava se iz razloga nedavanja suglasnosti Agencije za 
poljoprivredno zemljište na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan od 03.11. 2011.g. Pravnim i fizičkim 
osobama koje  su sudjelovale na natječaju izvršit će se povrat uplaćene jamčevine. 
 
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Baći 
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji utvrđeno je da se ponovna javna rasprava može 
provoditi najviše dva puta, nakon čega se donosi nova odluka o izradi prostornog plana. 
Kako su nakon održavanja druge ponovne javne rasprave za UPU Baći donesene II. Izmjene 
i dopune PPUOK u kojem su odbijena predložena rješenja izmjena granica građevinskog 
područja Prijedloga plana UPU Baći, potrebno je u skladu s Zakonom o prostornom uređenju 
i gradnji donijeti novu odluku o izradi UPU Baći.   
Područje obuhvata UPU Baći namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja mješovite namjene – 
pretežito stambene. 
 
3. Zaključak o izradi pročišćenog teksta Prostornog plana Općine Kršan 
Prostorni plana Općine Kršan donesen je 2002. godine, a budući su tijekom 2008.g.  2010.g.  
2012.g. izvršene izmjene i dopune Plana te usklađivanje sa novim  Zakonom, pristupa se 
izradi pročišćenog teksta Prostornog plana Općine Kršan.  
 
4. Na sjednici je razmatran Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2013 godinu sa 
pregledom Programa i Projekcijama za 2014. i 2015.godinu, koji ukupno iznosi 
29.719.838,80 kn. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

Kršan, 23. studeni  2012.        
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