
I Z V J E Š Ć E 
 

s  3. redovne sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 16. rujna 2021., na 
kojoj je prisustvovalo svih 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan razmatrani su jednoglasno s 13 glasova „ZA“ 
usvojeni  sljedeći akti: 
 
1.  Verifikacija zapisnika s 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 
14. srpnja 2021.  
 
2. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. 
godinu sa pripadajućim Programima: 
2.1. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kršan za 2021.  
2.2. I. Izmjena Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih, stambenih i ostalih 
objekata na području Općine Kršan za 2021.  
2.3. Prijedlog I. Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – 
investicije Općine Kršan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.  
Ovom  I. izmjenom i dopunom Proračuna prihodi su planirani u iznosu od 47.763.700,00 
kuna, a rashodi u iznosu od 47. 763.70,00 kuna. Odnosno povećani su za 1.000.000,00 kuna 
na prihodovnoj i rashodovnoj strani  u odnosu na osnovni  plan Proračuna za 2021.  
Na prihodnoj strani povećani su prihodi od Kapitalnih pomoći iz državnog proračuna 

nacionalne potpore u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a sve  temeljem Odluke o dodjeli 

proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje i rekonstrukciju pomorskog dobra u 

općoj upravi  za 2021.. Sredstva su odobrena od strane Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture, a namijenjena su za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci. 

 
3.  Zaključak o naknadi troškova sudskog postupka u predmetu naknada štete protiv RH 
Ovim zaključkom Općina Kršan izvršiti će uplatu sudskih troškova parničnog postupka u 
pravnoj stvari tužiteljice Općine Kršan protiv tuženice Republike Hrvatske radi naknade štete 
po presudi Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: 41 Pž-1991/2017-2 
od 01. listopada 2020.g za glavnicu u iznosu od 275.876,50 kn s pripadajućim kamatama. 
 
4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2021.  
U razdoblju od 01.01. do 30. 6. 2021. Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u visini od 

11.316.566,10 kn ili 31,91 % plana.  U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 17.064.955,67 kn 

ili 36,49 % plana. Isto je rezultiralo ovogodišnjim viškom u iznosu od 4.581.560,61 kn, što 

zajedno sa viškom iz prethodnih godina u iznosu od 10.329.950,18 kn.  

 
5. Općinski vijećnici primili su na znanje Izvješće Općinskog načelnika razdoblje od 1. 1. do 
30. 6. 2021.  
 
6. Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste 
grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan, za razdoblje lipanj – prosinac 
2021. 
Temeljem odredaba Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma, ovom  Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika 
izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Kršan, za razdoblje lipanj - 
prosinac 2021. Sredstva se raspoređuju političkim strankama i vijećnicima izabranim s liste 
grupe birača, na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog 
vijeća, razmjerno broju vijećnika na dan konstituiranja Općinskog vijeća, tako da je svakom 
članu vijeća utvrđen iznos od 587,81 kn,  a svakom izabranom vijećniku podzastupljenog 



spola, pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10% iznosa odnosno dodatna 
mjesečna naknada u iznosu od 58,78 kn. 
 
7. Odluka o izradi Plana razvoja Općine Kršan 2021. – 2027. 
Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 
ovom Odlukom pokrenut će se postupak izrade Plana razvoja Općine Kršan za razdoblje od 
2021. do 2027. 
 
8. Odluka o poništavanju dijela Natječaja za prodaju nekretnina 
Poništava se dio Natječaja za prodaju nekretnina Općinskog vijeća Općine Kršan 
KLASA:943-01/21-01/6 URBROJ:2144/04-01/1-21-6  od 25. ožujka 2021. objavljen dana 25. 
ožujka 2021. na WEB stranici Općine Kršan, pod točkom I. Redni broj 1. Prodaja 
kat.čest.br.878/1 u z.kk.ul. 13 u k.o. Plomin, vlasništvo Općine Kršan u cjelini,  zbog  
rješavanja prethodnog pitanja imovinsko pravnih odnosa za  uređenje pristupnog puta. 
 
9. Osnivanje i imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kršan: 
 
U Odbor za financije i proračun imenovani su: 

1. Esad Huskić - za predsjednika, 
2. Dezi Paliska - za člana, 
3. Silvano Uravić - za člana. 

 
U Komisiju za gospodarenje nekretnina imenovani su: 

1. Boris Rogić - za predsjednika, 
2. Dino Salamon - za člana, 
3. Lara Kontuš - za člana. 

 
U Komisiju za stanove i poslovne prostore imenovani su: 

1. Dino Salamun - za predsjednika, 
2. Jani Štroligo - za člana, 
3. Mauricio Bajerić - za člana. 

 
U Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan imenovani su: 

1. Boris Rogić - za predsjednika, 
2. Darko Androić - za člana, 
3. Silvia Fable - za člana. 

 
U Odbor za kulturu i školstvo imenovani su:  

1. Zoran Karlić - za predsjednika, 
2. Tihana Horvatek  - za člana, 
3. Davud Mešinović - za člana. 

 
U Povjerenstvo za ocjenjivanje  prijavljenih programa, projekata i aktivnosti i manifestacija 
koje se  financiraju iz Proračuna Općine Kršan imenovani su: 

1. Lucian Mrzlić - za predsjednika, 
2. Matea Knapić Šavor - za člana, 
3. Loreta Miškulin - za člana. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 
Kršan, 17. rujna  2021.        
          Općinski  načelnik  

Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
Pročelnica JUO 
 Glorija Fable                                    Roman Carić 


