
I Z V J E Š Ć E 
 

sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 27. srpnja 2020. 
godine, u prostorijama društva HEP d.o.o. u Plomin Luci (konferencijska sala iznad bivšeg 
restorana RIVA), na kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, 
poštujući sve preporuke nadležnih tijela u cilju sprječavanja pandemije COVID-19.  
 
Sjednicu je u odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća Zdravka Vidaka, temeljem pisanog 
ovlaštenja, predsjedao i vodio potpredsjednik Ivan Vozila. 
 
Na sjednici su razmotreni i usvojeni jednoglasno, sa 11 glasova ''ZA'' slijedeći akti: 
 
1. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan 

Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je dana  01. lipnja 2020. g. Odluku o objavi natječaja 
za prodaju 10 nekretnina u vlasništvu Općine Kršan u k.o. Plomin, k.o. Kožljak, k.o. Kršan i 
k.o. Letaj.  Javni Natječaj za prodaju nekretnine objavljen je dana 17. lipnja 2020. godine, s 
rokom dostave prijave na natječaj 8 dana, tj. zaključno s danom 25. lipnja 2020. godine. 
Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina dana 30.06.2020.g. javno  je otvorila 
6 pristiglih ponuda za 6 nekretnine. Po utvrđivanju valjanosti ponuda, Komisija  je  
ponuđačima uputila obavijesti o najpovoljnijoj ponudi s rokom prigovora 8 dana. Po proteku 
roka za prigovor utvrđene  su konačne odluka o prodaji nekretnina. Ukupna postignuta 
vrijednost  na natječaju iznosi 520.077,00 kn. Četiri nekretnine plaćaju se jednokratno a dvije 
nekretnine plaćaju se obročnom otplatom na rok od 5 i 12 mjeseci. 
 
2. Odluka o dopuni Odluke o   Općine Kršan (COVID-19)  
3. Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora (COVID-19)  
4. Odluka o dopuni Odluke o  korištenju javnih i drugih površina na području Općine 
Kršan (COVID-19) 
5. Odluka u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima zahvaćenim 
proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se odnosi na 
oslobađanje plaćanje komunalne naknade (COVID-19) 
6. Odluka u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima zahvaćenim 
proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se odnosi na 
oslobađanje plaćanje naknade za zakup poslovnog prostora (COVID-19) 
7. Odluka u svrhu pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima zahvaćenim 
proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 na području Općine Kršan, koji se odnosi na 
oslobađanje plaćanje naknade za korištenje javnih i ostalih površina (COVID-19) 

 
Naprijed navedene Odluke Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je sa svrhom  ublažavanja 
posljedica i pružanja potpore djelatnostima / gospodarskim subjektima na području Općine 
Kršan,  zahvaćenim  mjerama ograničenja rada i  ponašanja, proglašenjem epidemije bolesti 
COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2.  
Temeljem navedenog, kao mjere pomoći korisnicima utvrđeno je u potpunosti oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade, oslobađanje za plaćanje naknade za zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Kršan i  oslobođenja od obveze plaćanja korištenja javne 
površine u vlasništvu Općine Kršan,  za mjesec ožujak, travanj i  svibanj 2020.g. 
Zahtjev za oslobađanje od plaćanja podnosi se Odsjeku za financije i računovodstvo JUO 
Općine Kršan do 01.09.2020.g., s time da podnosioci zahtjeva podmire  sva dugovanja 
prema Općini Kršan dospjela do dana 29.02. 2020.g. 

 
8. Zaključak o odricanju Općine Kršan od svog dijela naknade na temelju sklopljenih 
ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 
2020. godinu  

 



Temeljem dugotrajne suše na području cijele županije a samim time i Općine Kršan, te na 
prijedlog Poljoprivredne zadruge PZ Čepić Polje za povrat dio naknade za korištenje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH svim zakupcima koji imaju pravovaljani sklopljeni 
ugovor o zakupu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 
Kršan kao mjera potpore poljoprivrednom sektoru radi ublažavanja posljedica izazvane 
sušom Općina Kršan izvršiti će povrat 50% uplaćenih sredstava poljoprivrednim subjektima 
sa sjedištem / prebivalištem na području Općine Kršan koji predstavlja prihod Proračuna 
Općine Kršan, dok će se poljoprivrednim subjektima koji nemaju sjedište / prebivalište na 
području Općine Kršan, izvršiti povrat 25% uplaćenih sredstava koji predstavlja prihod 
Proračuna Općine Kršan.           
 
Iznos od 50% odnosno 25% smatra se pojedinačnim iznosom svakog zakupnika razmjerno 
iznosu naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz Ugovora, a koji je uplaćen kao 
zajednički prihod državnog, županijskog i općinskog Proračuna, odnosno iznos od 65% 
Proračuna Općine Kršan ostvarena od sredstava ostvarena od zakupa i korištenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2020. godinu. 
 
Mjere povrata ne odobravaju se gospodarskim subjektima kojima su na dan 30. lipnja 2020. 
godine bila evidentirana dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi. Ukoliko su na 
navedeni dan utvrđena dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, uvjet za 
ostvarivanje prva na mjere oslobađanja je prethodno podmirenje istih. 
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