
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 10. lipnja 2014. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
 
1. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kršan za 2014. godinu  
2. I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i 
stambenih objekata na području Općine Kršan za 2014. godinu 
3. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području 
Općine Kršan za 2014. godinu    
4. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 
2016. godinu 
I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. 
godinu temelje se na ostvarenju Proračuna za razdoblje siječanj-svibanj 2014. godine i 
očekivanjima do kraja godine. 
Proračun Općine Kršan za 2014. godinu i Projekcija za  2015. i 2016. godinu doneseni su 20. 
prosinca 2013. godine.  Prihodi i primici planirani su u visini 22.953.255,09 kn dok su rashodi 
i izdaci Proračuna Općine Kršan planirani  u visini 20.301.000,00 kn. Razlika od 
2.652.255,09 kn odnosio se na planirani manjak.  
Razlog ovih izmjena i dopuna je u prvom redu stvaranje uvjeta kako bi se omogućilo 
korištenje bespovratnih sredstava EU fondova u svrhu financiranja razvojnih projekata. Da bi 
zatražili spomenuta sredstva nužno je Proračun Općine Kršan za 2014. godinu  uskladiti sa 
Planom ukupnog razvoja, kao i sa Akcijskim planom koji je Prijedlogu gotov. Osim ovih 
ciljanih izmjena i dopuna, u Proračun je uvršten i manjak sa kojim je završena protekla 
Proračunska godina. 
I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2014. godinu  prihodi i primici planirani 
su u visini 25.496.443,83 kn dok su rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan planirani  u 
visini 20.591.000,00 kn.  
 
5. Zaključak o određivanju lokacija na području Općine Kršan za smještaj tzv. „zelenih 
otoka 
Sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Kršan utvrĎene su lokacije za smještaj 
„zelenih otoka“ (Jedan zeleni otok čine 3 kontejnera od 1.100 litara za papir, plastiku i 
staklo), po naseljima, kako slijedi:  

 Potpićan: 1 zeleni otok na ulazu u Industrijsku ulicu na k.č. 54/58 u k.o. Kršan,  

 Vozilići: 1 zeleni otok kraj autobusne stanice u smjeru Rijeke na k.č. 2905/359 u 
k.o. Plomin 

 Purgarija Ĉepić: 1 zeleni u središtu naselja preko puta društvenog doma na  

            k.č. 1/4 u k.o. Čepić 

 Kršan: 1 zeleni otok na ulazu prema sportskom centru Pristav sa desne strane na 
k.č. 2100/4 u k.o. Kršan  

 Plomin Luka: 1 zeleni otok na ulaznom dijelu naselja nakon nogometnog igrališta 
sa desne strane u smjeru naselja na k.č.607/33 u k.o. Plomin  

 Kožljak: 1 zeleni otok na platou ispred mrtvačnice  Kožljak na jugozapadnom 
dijelu k.č. 840/28 u k.o. Kožljak 

 Blaškovići: 1 zeleni otok kraj  kolnog prilaza općinskoj zgradi  uz rub k.č. 234/1 u 
k.o. Kršan. 

 Šušnjevica: 1 zeleni otok u središtu naselja preko puta zgrade mjesnog odbora na 
k.č. 1054/7 u k.o. Šušnjevica. 
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