


 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
OIB: 84077929159 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 

KLASA: 021-05/21-01/- 
URBROJ: 2144/04-05-21-- 
Kršan, ___. prosinca 2021. 
 
          Na temelju čl.35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), članka 19. Statuta 
Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21), 
Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana ________ 2021. godine donijelo 

 
O D L U K U 

o prijenosu imovine  na Dječji vrtiću Kockica  
                                       

  
Članak 1. 

 
           Općina Kršan kao osnivač Dječjeg vrtića Kockica, imovinu nabavljenu u sklopu 
izgradnje objekta dječjeg vrtića u Kršanu a i kasnije, a koju koristi Dječji vrtić u ukupnoj 
nabavnoj vrijednosti od 943.797,39 kuna umanjenju za ispravak vrijednost, prenosi na 
imovinu Dječjeg vrtića Kockica. 
             Imovine iz stavka 1. ove Odluke iskazana je  po vrstama kako slijedi: 
                                   

Vrsta opreme Iznos u kunama 
nabavna vrijednost  

Uredski namještaj 419.058,48 

Ostala uredska oprema 5.123,75 

Telefoni i ostali komunikacijski 
uređaji 

3.909,95 

Oprema za održavanje i zaštitu 18.141,69 

Ostala nespomenuta oprema 197.029,29 

Ulaganje u računalne programe 32.516,25 

Sitan inventar  268.017,98 

Ukupno: 943.797,39 

  
a, zapisnički će se prenijeti sa 31.12.2021. godine, odnosno knjigovodstveno umanjiti 
za ispravak vrijednosti navedene imovine. 
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Članak 2. 
 

  Za provođenje Odluke zadužuju se Općinski načelnik Općine Kršan i 
ravnateljica Dječjeg vrtića Kockica. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu 
Općine Kršan''. 

              
             
   

            
Općinsko vijeće Općine Kršan 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

              Lucian Mrzlić 
 
         ________________________ 
KLASA: 021-05/21-01/__     
URBROJ: 2144/04-05-21-__                                    
Kršan,  __________2021. godine 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje: Odluke o prijenosu imovine na Dječji vrtić Kockica 
 
Svrha i cilj prijedloga: 
 
U ukupnim troškovima izgradnje novog objekta dječjeg vrtića  Kockica u Kršanu obuhvaćeni 
su i troškovi nabavke imovine. U rujnu 2017. godine  objekt je predan Dječjem vrtiću Kockica. 
Prijedlog ove Odluke podnosi se radi činjenice da se nabavljena  imovina, prilikom izgradnje  
novog vrtića, kao i kasnijih nabava,  koristi isključivo u radu Dječjeg vrtića odnosno 
provođenju programa predškolskog odgoja. Stoga se predlaže da se sva nabavljena imovina 
koja se koristi u te svrhe prenese na imovinu Dječjeg vrtića Kockica. 
Ističemo da se radi od uredskom namještaju, ostaloj uredskoj opremi, telefonima i ostalim 
komunikacijskim uređajima, opremi za održavanje i zaštitu, ostala oprema, ulaganje u 
računalne programe i sitnom inventaru. 

 
 
Zakonska osnova  
 
Pravni temelj ovog prijedloga Odluke sadržan je u: 

 

- čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) koji određuje da  odluku o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina 
i nekretnina odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 000 (jedan milijun) kuna od 
iznosa navedenih prihoda, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave, 

- čl.19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 
02/21) kojim se utvrđuju ovlasti Općinskog vijeća u donošenju Odluka 

 
Financijski učinci 
Provedba ove Odluke neće dovesti do troškova po Proračunu, osim u dijelu ispravka 
vrijednosti u poslovnim knjigama do 31.12.2021. godine. 
 
 
Slijedom svega gore iznesenog, Općinski načelnik Općine Kršan predlaže Općinskom vijeću 

Općine Kršan, donošenje Odluke o prijenosu imovine  na Dječji vrtiću Kockica u tekstu 
kako je predloženo. 
 
 

 
 
 


	Lucian Mrzlić

