
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan odrţane dana 31. oţujka 2014. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Kršan za 2013. godinu 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
jednom godišnje razmatra stanje zaštite i spašavanje na svom području.  
Prema Izvješću i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Kršan  je na razini koja 
osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima 
tako i u izvanrednim situacijama. 
 
2. Zaključak o donošenju Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Kršan za razdoblje od 2014. do 2016. godine 
Cilj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 
razdoblje od 2014.-2016. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i 
spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, ali uz maksimalno uvaţavanje 
dostignutog stupnja opremljenosti i uvjeţbanosti trenutnih operativnih snaga čime će se izbjeći 
dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog novca.  
 
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2013. 
godine 

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, Općinski načelnik podnio je Općinskom vijeću   
izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje srpanj – prosinac  2013. 
godine. Vijećnici Općine Kršan  o izvješću ne glasaju. Na izvješće načelnika nije bilo  
primjedbi 
 
4.  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Kršan za 2014. godinu 

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidţbe utvrĎena je obaveza 
predstavničkog tijela JLS da donose godišnju odluku o rasporeĎivanju sredstava  iz 
Proračuna JLS  kojom se utvrĎuje visina i način rasporeĎivanja sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću, te je u skladu s navedenim  
Zakonom Općinsko vijeće donijelo Odluka o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih 
stranaka u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2014. godinu. Ukupni iznos sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2014.g. iznosi 
75.000,00 kn.  
 
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2013. Godine 

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u 

visini od 21,4 milijuna kuna ili 77 % plana.  U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose takoĎer 21,6 

milijuna kuna ili 94 % plana, čime postojeći manjak biljeţi blago povećanje, odnosno iznosi 

4,9 milijuna kuna. 

 
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 
2013. godinu 

Od ukupno planiranih sredstava u visini od 2.465.000,00 kn  za izvršenje Programa 
odrţavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.,  ostvareno ukupno 2.444.277,74 kn.  
 
 



7. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Kršan za 2013. godinu 

Od ukupno planiranih sredstava u visini od 3.520.000,00 kn  za izvršenje Programa gradnje 
objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2013.g.  ostvareno je ukupno 2.810.488,45 kn. 
 
8. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru  

Temeljem Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Plana 
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kršan za 2014.g. u Vijeće za davanje 
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za lokacije na području Brestova i Plomin Luka 
imenovani su Zoran Karlić, Boris Babić i Zdravko Vidak. Članovi  navedenog Vijeća su 
takoĎer  predstavnik Ţupanijskog upravnog tijela nadleţnog za poslove pomorstva -  Damir 
Rudela i predstavnik Lučke kapetanije Pula – Ispostava Rabac -  Nino Škopac. 
 
 
Kršan, 02. travnja  2014. 
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