
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 30. srpnja 2014. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 12  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
1. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan 
Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o prodaji nekretnina u 
vlasništvu/suvlasništvu Općine Kršan na području k.o. Kršan, k.o. Nova Vas, k.o.Čepić sa 
prijedlogom natječaja. Nekretnine se nalaze u naseljima Kršan – Pristav,  Nova Vas, i 
Potpićan. Cjelokupan tekst Natječaj objavit će se  na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine 
Kršan, a obavijest o prodaji u Glasu Istre. Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana 
objave.  
 2. Odluka o utvrđivanju Pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela 
Prostornog plana uređenja Općine Kršan  
Prema odredbama Zakona o prostornom ureĎenju nakon svake izmjene i/ili dopune 
prostornog plana predstavničko tijelo koje je donijelo prostorni plan dužno je objaviti 
pročišćeni tekst odredbi za provedbu prostornog plana i grafičkog dijela prostornog plana u 
elektroničkom obliku i analognom obliku u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu 
odluke o izmjenama i/ili dopunama prostornog plana. S obzirom da je Općinsko vijeće 
donijelo Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Općine 
Kršan dana 29. svibnja 2014. godine pristupilo se izradi pročišćenog teksta prostornog plana. 
Elaborat „Pročišćeni tekst Odredbi za provoĎenje i grafičkog dijela Prostornog plana 
ureĎenja Općine Kršan“ izradilo je društvo URBIS d.o.o, Sv. Teodora 2,  iz Pule. 
3. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 
Kršan 
Nakon  provedenog postupka javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan kao jedina i 
prihvatljiva ponuda izabrana je ponuda Obrta za uslužne djelatnosti DIMOTERM Labin, 
Smolići 6, vl. Ante Turudić. Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 4 godine. Djelatnost 
dimnjačarskih poslova obuhvaća obavezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i ureĎaja 
za loženje.  
4. Zaključak o  sufinanciranja nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa 
područja Općine Kršan 
Općina Kršan podmiriti će nabavku obveznih udžbenika za sve učenike Osnovnih škola sa 
područja Općine Kršan u školskoj godini 2014. / 2015. 
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Kršan da za provedbu ovog zaključka suraĎuje sa 
ravnateljima Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, Osnovne škole Ivan Goran Kovačić 
Čepić i Osnovne škole Ivo Lola Ribar Labin, sve u cilju iznalaženja najefikasnijeg rješenja za 
realizaciju sufinanciranja predmetnih udžbenika kao i utvrĎivanja eventualnih kriterija 
sufinanciranja.  
Sredstva za realizaciju ovog zaključka osigurati će se u Proračunu Općine Kršan za 2014. 
godinu, Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2014. godinu, stavka 372230 ''Pomoć 
obiteljima''.  
 U cilju izvješćivanja šire javnosti, ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici / oglasnoj 
ploči Općine Kršan. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
Kršan, 31. srpnja  2014.        
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