
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 20. prosinca 2013. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
1. 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2014. godinu,  
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 
2014. godinu,  
Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području 
Općine Kršan za 2014. godinu,  
Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2014. godinu,    
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2014. godinu,    
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2014. godinu,    
Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2014. godinu,    
Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite 
Općine Kršan za 2014. godinu,    
Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2014. 
godinu.  
Proračuna Općine Kršan za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i  2016. godinu 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2014. godinu 
Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije Općine Kršan za 2014.g. i 
projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 
Ukupni prihodi proračuna Općine Kršan za 2014. godinu planirani su u visini 22.953.255,09 
kn, što bi bilo na nivou procjene izvršenja 2013.g. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u visini 
20.301.000,00 kn. Planiranim prihodima pokrio bi se manjak prethodnih godina kako bi se 
postigla ravnoteža Proračuna.  
 
2. 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.Čepić i k.o. Plomin. Cjelokupan tekst Natječaj objaviti će 
se na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan, a obavijest o prodaji u Glasu Istre.  
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