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OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
2. 
 
 
 Na temelju čl. 7. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 33/01, 
10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/06, 109/07), čl. 
15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09) i Izvješća 
Mandatnog povjerenstva od 24. veljače 2011. godine, 
Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 
dana 24. veljače 2011. godine donijelo 
 

R J E Š E NJ E 
o prestanku mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kršan 
 
I.     
 

 Utvrđuje se da članu Općinskog vijeća Općine 
Kršan NEVENKI KRANJČEVIĆ iz Plomina, Plomin 
Luka 15 sa danom 16. veljače 2011. godine, zbog 
podnošenja ostavke na navedenu dužnost, prestaje 
mandat u Općinskom vijeću Općine Kršan. 
 

II. 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 
KLASA: 021-05/11-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-11-3 
Kršan, 24. veljače 2011. 

   Predsjednik 
   Općinskog vijeća 

 
   Zdravko Vidak, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 3. 
 
 
 Na temelju čl. 7. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 33/01, 
10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/06, 109/07), čl. 
15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09) i Izvješća 
Mandatnog povjerenstva od 24. veljače 2011. godine, 
Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 
dana 24. veljače 2011. godine donijelo 
 

R J E Š E NJ E 
o prestanku mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kršan 
 
I.     
 

 Utvrđuje se da članu Općinskog vijeća Općine 
Kršan BRUNI DONADIĆU iz Plomina, Zagorje 38B sa 
danom 15. veljače 2011. godine, zbog podnošenja 
ostavke na navedenu dužnost, prestaje mandat u 
Općinskom vijeću Općine Kršan. 
 

II. 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 
KLASA: 021-05/11-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-11-4 
Kršan, 24. veljače 2011. 

   Predsjednik 
   Općinskog vijeća 

 
   Zdravko Vidak, v.r. 

--------------------------------------------------------------------             
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4. 
 
 Na temelju čl. 3. i čl. 8. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 33/01, 
10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/06, 109/07), čl. 
12. i čl. 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09) i Izvješća 
Mandatnog povjerenstva od 24. veljače 2011. godine, 
Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 
dana 24. veljače 2011. godine donijelo 
 

R J E Š E NJ E 
o verifikaciji mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kršan 
 
II.     
 

 Verificira se mandat SUZANI LICUL iz 
Kršana, Kršan 68/1 kao zamjeniku vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Kršan, umjesto dosadašnjeg 
člana Općinskog vijeća Općine Kršan Nevenke 
Kranjčević iz Plomina, Plomin Luka 15, koja je na 
vijećničku dužnost dala ostavku te joj je vijećnički 
mandat prestao. 
 

II. 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 
KLASA: 021-05/11-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-11-6 
Kršan, 24. veljače 2011. 

   Predsjednik 
   Općinskog vijeća 

 
   Zdravko Vidak, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 
5. 
 
 Na temelju čl. 3. i čl. 8. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 33/01, 
10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/06, 109/07), čl. 
12. i čl. 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 
(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09) i Izvješća 
Mandatnog povjerenstva od 24. veljače 2011. godine, 
Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 
dana 24. veljače 2011. godine donijelo 
 

R J E Š E NJ E 
o verifikaciji mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Kršan 

I.     
 

 Verificira se mandat DRAGANU LJUBIČIĆU 
iz Kršana, Čepić Polje 27, kao zamjeniku vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Kršan, umjesto dosadašnjeg 
člana Općinskog vijeća Općine Kršan Brune Donadića iz 
Plomina, Zagorje  38B, koji je na vijećničku dužnost dao 
ostavku te mu je vijećnički mandat prestao. 
 

II. 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan". 

  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 
KLASA: 021-05/11-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-11-7 
Kršan, 24. veljače 2011. 

    
   Predsjednik 

   Općinskog vijeća 
 

   Zdravko Vidak, v.r. 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 

6. 
 

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine br. 
76/07. i 38/09.), članka 19. Statuta Općine Kršan 
("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/09.) i članka 
85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan 
(„Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 07/09.), Općinsko 
vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 24. 
veljače 2011. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o izradi II. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Kršan 
 

Članak 1. 
Pravna osnova za izradu  

II. Izmjena i dopuna PPU Općine Kršan 
 

(1) Za područje Općine Kršan na snazi je Prostorni plan 
uređenja Općine Kršan („Službeno glasilo Općine 
Kršan“ broj 06/02. ), Usklađenje Prostornog plana 
uređenja Općine Kršan („Službeno glasilo Općine 
Kršan“ broj 01/08.) i Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Kršan („Službeno glasilo 
Općine Kršan“ broj 18/10). (u nastavku: PPUO 
Kršan). 

(2) II. Izmjene i dopune PPUO Kršan izraditi će se u 
skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 
("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09) i Pravilnikom 
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o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova ("Narodne novine" 
broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04). 

(3) Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan  i 
odgovorna osoba je Općinski Načelnik. 

 
Članak 2. 

Razlozi za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 
 
(1) Osnovni razlozi za izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Kršan su sljedeći:  
• terminološko i sadržajno usklađenje Odredbi za 

provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju 
i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) 
i drugim u međuvremenu usvojenim propisima, 

• usklađenja s prostornim planom šireg područja, 
Prostornim planom Istarske županije 
(“Službene novine Istarske županije” br. 2/02, 
1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst i 10/08), 

• preispitivanje namjene površina  
• korekcija granica građevinskih područja u 

skladu sa stvarnim stanjem na terenu i 
zahtjevima fizičkih i pravnih osoba, 
preispitanom namjenom površina, Prostornim 
planom Parka prirode Učka („Narodne novine“ 
26/06) za naselja unutar Parka prirode Učka, 

• definiranje obalnih i morskih površina za 
potrebe sporta i rekreacije (uređene plaže, 
prirodne plaže, obalna šetnica i sl.), 

• redefiniranje granica obveze izrade 
provedbenih dokumenta prostornog uređenja u 
skladu sa smjernicama Ministarstva zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 

• redefiniranje Odredbi za provođenje sukladno 
zakonskoj regulativi, prostornim mogućnostima 
i zahtjevima potencijalnih investitora, 

• omogućiti izdavanje odgovarajućeg odobrenja 
za građenje građevina koje su izgrađene 
temeljem ranije važećih planova i ne 
zadovoljavaju uvjete danas važećeg prostornog 
plana,  

• niveliranje prometne i komunalne infrastrukture  
(2) Ukoliko se tijekom izrade II. Izmjena i dopuna 

PPUO Kršan ukaže potreba za izmjenom i drugih 
dijelova PPUO Kršan zbog uvjeta nadležnih tijela 
utvrđenih tijekom prikupljanja mišljenja i prethodne 
rasprave PPUO Kršan, takve izmjene provesti će se 
bez izmjena i dopuna ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Obuhvat izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 
 
(1) Prostorni obuhvat II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 

je područje administrativne granice Općine Kršan. 
 

 

Članak 4. 
Ocjena stanja u obuhvatu  

II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 
 

(1) II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Kršan donose se temeljem provedene 
analize i ocjene stanja na prostoru Općine Kršan. 

(2) Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je sljedeće: 
• nemogućnost provedbe planskog dokumenta 

zbog određenih planskih ograničenja 
prvenstveno u već izgrađenim dijelovima 
naselja (neprilagođeni uvjeti gradnje postojećoj 
gradnji – nemogućnost adekvatne 
rekonstrukcije ili interpolacije u postojeću 
strukturu, neutvrđenost granica građevinskog 
područja sukladno stvarnom stanju na terenu i 
sl.); 

• nedostatnost uvjeta za gradnju pojedinih 
sadržaja (ostale građevine, objekata komunalne 
infrastrukture, prometne infrastrukture: 
cestovne, željezničke, morske, zračne - 
aerodrom, heliodrom; zelene površine, javne 
površine, plaže, obalno uređenje, 
hidromelioracija, hidroelektrane i dr.), 

• velik broj izrade planova užeg područja; 
• nedorečenost u formiranju sportsko-

rekreacijskih sadržaja, sveukupnog obalnog 
uređenja Općine i groblja unutar područja 
Općine; 

• neusklađenost sa novom zakonskom 
regulativom, 

• novi gospodarski interesi uvjetuju preispitivanje 
utvrđenih gospodarskih zona u njihovoj 
površini i uvjetima gradnje; 

• potreba za omogućavanjem gradnje i 
utvrđivanje uvjeta gradnje u područjima izvan 
granica građevinskog područja, 

• potreba za korekcijama građevinskih područja 
temeljem zahtjeva građana i potencijalnih 
investitora, a sukladno prostornim 
ograničenjima; 

• potreba promjena namjene pojedinih površina 
utvrđenih planom. 

 
Članak 5. 

Ciljevi i programska polazišta  
II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 

 
(1) Cilj izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan je, da 

na temelju praćenja i ocjenjivanja stanja u prostoru 
te provedivosti postojeće planske dokumentacije, 
omogući kontinuirani kvalitetni razvoj prostora u 
cjelini, povećanje standarda infrastrukturnih 
sustava, određuje potrebe i interese različitih 
korisnika prostora, a sve na način da se osigura 
njegova zaštita i racionalno korištenje prostora. 
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(2) Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i 
smjernice određene Prostornim planom Istarske 
županije, određuju se slijedeći ciljevi i programska 
polazišta II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan: 
• analiza uvjeta na terenu i planiranje, izgradnja i 

uređenje prostora Općine Kršan u skladu sa 
zatečenim stanjem, 

• usklađenje gospodarskog razvoja Općine Kršan 
sa prostornim mogućnostima, 

• jasno definiranje korištenja obalne linije, 
• radi pojednostavljenja postupka ishođenja 

potrebnih dozvola za gradnju. 
 

Članak 6. 
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za 

izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 
 

(1) Za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan planira 
se izrada posebnih stručnih podloga: 

• Analiza građevinskih područja naselja – 
izvedeno i planirano stanje 

• Analiza izrade potrebnih planova užih 
područja 

(2) U izradi će se koristiti sva raspoloživa 
dokumentacija prostora koju iz područja svog 
djelokruga osiguravaju Općina Kršan i tijela i osobe 
iz članka 9. ove Odluke, sukladno članku 79. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne 
novine” br. 76/07 i 38/09). 

 
Članak 7. 

Način pribavljanja stru čnih rješenja 
 
(1) U postupku izrade ovih II. Izmjena i dopuna PPUO 

Kršan nije potrebno pribaviti dodatna stručna 
rješenja. 

 
Članak 8. 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i 
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga 

 
(1) II. Izmjene i dopune PPUO Kršan izradit će se na 

novoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000, te 
ažuriranim katastarskim planovima u mjerilu 
1:5000, koje će pribaviti Općina Kršan. 

(2) Za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 
potreban je digitalni ortofoto (DOF) snimak stanja 
na terenu područja Općine Kršan, kojega će 
pribaviti Općina Kršan. 

 
Članak 9. 

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, 
koja daju zahtjeve za izradu II. Izmjena i dopuna 

PPUO Kršan iz područja svoga djelokruga, te drugih 
sudionika, koji će sudjelovati u izradi II. Izmjena i 

dopuna PPUO Kršan 
 

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim 
propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog 
djelokruga rada u izradi ovog Plana prema članku 
79. Zakona: 
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva, 
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 

razvoja, 
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 

vodnoga gospodarstva, 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 
- Parka prirode Učka 
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 

vodno područje primorsko istarskih slivova, 
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke 

komunikacije, 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured Pazin. 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska 

uprava Istarska, Sektor upravnih, inspekcijskih 
i poslova civilne zaštite, 

- Državna geodetska uprava, Područni ured za 
katastar Pazin, Ispostava Labin, 

- Istarska županija – Upravni odjel za održivi 
razvoj, 

- Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, 
Odjel za projektiranje, Zagreb 

- Županijska uprava za ceste, 
- HŽ infrastruktura, Razvoj i građenje, Zagreb 
- Lučka kapetanija Rabac, 
- Lučka uprava Rabac, 
- HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., 
- HEP TE Plomin, 
- HEP PP Rijeka, 
- HEP DP „Elektroistra“ Pula, Pogon Labin, 
- Plinacro d.o.o. Zagreb, 
- Vodovod Labin d.o.o. Labin, 
- 1. Maj d.o.o. Labin, 
- Mjesni odbori – svi. 

 
Članak 10. 

Rok za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan, 
 odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu 

zahtjeva za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 
tijela i osoba određenih posebnim propisima,  
ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog 

područja, duži od trideset dana  
 

(1) Za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan  
određuju se slijedeći rokovi: 
a) Nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu 

izraditi će se u najviše 45 dana od dana 
primitka, odnosno isteka roka od 30 dana za 
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pribavljanje zahtjeva za izradu plana od tijela i 
osoba iz članka 6. i članka 9. ove Odluke, 

b) Prijedlog Plana za javni uvid izraditi će se u 
najviše 30 dana nakon održane prethodne 
rasprave, 

c) Javni uvid trajat će 15 dana, 
d) Izrađivač Plana će s nositeljem izrade Plana 

izraditi Izvješće o javnoj raspravi najkasnije 30 
dana od dana isteka roka za primanje prijedloga 
i primjedbi s javne rasprave prema članku 91. 
Zakona, 

e) Nacrt konačnog prijedloga Plana, za dostavu 
tijelima iz članka 6. i članka 9. ove Odluke, 
izraditi će se najkasnije u roku od 30 dana od 
usvajanja izvješća o javnoj raspravi, 

f) Najviše 15 dana od isteka roka za dostavu 
mišljenja da je Plan izrađen u skladu sa 
zahtjevima i prijedlozima tijela i osoba iz točke 
e) ovog članka, prijedlog Plana će se dostaviti s 
mišljenjima iz točke e) ove Odluke i izvješćem 
o javnoj raspravi načelniku Općine Kršan radi 
utvrđivanja konačnog prijedloga Plana, 

g) Konačni prijedloga Plana, za dostavu županu 
Istarske županije i Ministarstvu zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i gradnje radi ishođenja 
suglasnosti prema članku 97. i 98. Zakona, 
izraditi će se najkasnije u roku od 15 dana od 
njegovog utvrđivanja, 

h) Plan će se izraditi u roku od 15 dana od 
njegovog usvajanja na Općinskom vijeću. 

 
Članak 11. 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata 
kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno 
građenje, tijekom izrade i donošenja II. Izmjena i 

dopuna PPUO Kršan 
 

(1) Tijekom izrade II. Izmjena i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Kršan nema zabrane 
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru i građenje. 

 
Članak 12. 

Izvori financiranja izrade II. Izmjena i dopuna 
PPUO Kršan 

 
(1) Troškove izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Općine Kršan osigurati će se iz proračuna 
Općine Kršan. 

 
Članak 13. 

Završne odredbe 
 

(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke 
tijelima i osobama određenim posebnim propisima 
navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu 
Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva 

(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) 
za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Kršan. 

(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju 
u dostavljenim zahtjevima sukladno Zakonu odrediti 
važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i 
ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve 
u obuhvatu prostornog plana. 

(3) Rok dostave zahtjeva određen je u trajanju od 30 
dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim 
propisima (članak 9. ove Odluke), ne dostave 
zahtjeve u određenom roku, smatrat ce se da ih 
nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i 
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj 
prostornog plana određuju odgovarajući važeći 
propisi i dokumenti. 

(4) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se 
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove – 
Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 
10000 Zagreb. 

 
Članak 14. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 
KLASA: 021-05/11-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-11-8 
Kršan, 24. veljače 2011. 
 

   Predsjednik 
   Općinskog vijeća 

 
   Zdravko Vidak, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 
7. 

 
 
Na temelju članka 31. stavka 7.  Zakona  o  

komunalnom  gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 
26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 
153/09.), članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno 
glasilo Općine Kršan" br. 06/09) i čl. 85. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Kršan („Službeno glasilo 
Općine Kršan“ br. 07/09.), Općinsko vijeće Općine 
Kršan na sjednici održanoj dana 24. veljače 2011. godine 
donosi: 

 
O D L U K U  

o izmjeni i dopuni  
Odluke o komunalnom doprinosu 
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Članak 1. 
 

U  Odluci o komunalnom doprinosu („Službeno 
glasilo Općine Kršan“ br. 6/09.) - u nastavku: Odluka, u 
članku 7 . stavku 4. riječi: 

 
 „…pravomoćnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu….“  
 
zamjenjuju se riječima: 
 
„…preuzimanja rješenja, odnosno ukoliko je pokrenut 
žalbeni postupak, do dana izvršnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu….“ 

 
Članak 2. 

 
Članak 10 . Odluke, mijenja se i glasi: 
 
„Komunalni doprinos je obveznik dužan platiti 

odjednom najkasnije u roku od 15 dana od dana 
preuzimanja rješenja odnosno ukoliko je pokrenut 
žalbeni postupak obveza plaćanja komunalnog doprinosa 
nastupa danom izvršnosti rješenja. 

 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, a 

iznos kojeg prelazi 5.000,00 kuna može se prije 
donošenja rješenja o komunalnom doprinosu opredijeliti 
da li će komunalni doprinos uplatiti odjednom ili najviše 
u 10 mjesečnih rata s time da prvi obrok ne može biti 
manji od 20% cjelokupnog iznosa komunalnog 
doprinosa.  

 
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa na 

način utvrđen u stavku 2. ovog članka,  dospijeva u roku 
od 15 dana od dana preuzimanja rješenja odnosno 
ukoliko je pokrenut žalbeni postupak obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa nastupa danom izvršnosti 
rješenja, dok daljnji obroci dospijevaju na naplatu 
svakog 15-og u mjesecu, počevši od mjeseca nakon 
kojeg je na naplatu dospio prvi obrok. 

 
U slučaju nepravovremenog plaćanja na 

neplaćeni doprinos obračunava se zakonska zatezna 
kamata koja se placa za neplaćene javne prihode.“ 

 
Članak 3. 

 
U članku 13. Odluke, izraz: 
 
 „…konačnosti….“  

 
zamjenjuje se izrazom: 
 

„…izvršnosti….“ 
 
 
 

Članak 4. 
 

U članku 14. Odluke, izraz: 
 
 „…konačno….“  

 
zamjenjuje se izrazom: 
 

„…izvršno….“ 
 

Članak 5. 
 

U članku 15. stavak 2. Odluke iza riječi        
„…propisima“ stavlja se točka i  briše se tekst:  
 
„bez obzira da li je postupak pokrenut pri Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Kršan ili pri Upravnom odjelu 
za prostorno uređenje i gradnju IŽ, Odsjek za prostorno 
uređenje i gradnju Labin, koji su predani prije stupanja 
na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“ 
br.76/07).“ 
 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom glasilu Općine Kršan“. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 
KLASA: 021-05/11-01/2 
URBROJ: 2144/04-05-11-9 
Kršan, 24. veljače 2011. 

    
   Predsjednik 

   Općinskog vijeća 
 

   Zdravko Vidak, v.r. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


