
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  6. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 10. prosinca 2012. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12 od 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. Odluka o osnivanju Udruge Lokalne akcijske grupe (LAG) „ISTOĈNA ISTRA“ 
2. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Kršan u LAG-u  
Strateškim programom ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013.g. definirano je 
osnivanje Lokalnih akcijskih grupa, pa tako i LAG „ISTOČNA ISTRA“ kojim je obuhvaćena  
Općina Kršan. LAG „ISTOČNA ISTRA“ osniva se radi ostvarivanja i promicanja zajedničkih 
interesa svih uključenih sudionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog 
područja (Grad Labin, Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja).  
Za predstavnika Općine Kršan u Upravnom odboru Udruge Lokalne akcijske grupe (LAG) 
˝ISTOČNA ISTRA˝ imenovana je Rosana Celić iz Kršana, Čambarelići 25A, djelatnica 
Općine Kršan. 
 
3. Odluke 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 sa prijedlogom natječaja. Cjelokupan 
tekst Natječaj objavljen je  dana 7. studeni 2012.g. na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine 
Kršan, a obavijest o prodaji u Glasu Istre. Rok za prijavu na natječaj bio je 8 dana od dana 
objave, tj. zaključno s danom 15. studeni 2012. godine.  Kao dan otvaranja ponuda odreĎen 
je 20. studeni 2012. godine.  
Pri otvaranju ponuda 20. studeni  2012. godine utvrĎeno je da je u dozvoljenom roku pristiglo  
šest ponuda, te da su iste pravovremene i pravovaljane. Ponude su bile pojedinačne, tj za 
istu nekretninu javila se po jedna zainteresirana osoba. Budući na obavijesti o najpovoljnijim 
ponudama nisu dostavljeni prigovori, Općinsko vijeće donijelo je konačne Odluke o prodaji 
nekretninama najpovoljnijim ponuditeljima.  
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Kršan, 11. prosinca  2012.        
         

 
 

___________________ 
Općinski naĉelnik  

                                               Valdi Runko 
 
 
 
Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
           Glorija Fable  
 

 
 

 

 

 

 

 


