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OPĆINSKI NAČELNIK 

 

5. 
 

Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 

79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/17, 114/18), 

članka 2. Pravilnika o načinu obavljanja  obvezatne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine 

br. 35/07, 76/12), čl. 4. Odluke o obvezatnoj deratizaciji, 

dezinsekciji i dezinfekciji na području Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 3/08, 05/10) i 

zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan od 24. 

veljače 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan 

donosi 

 

P R O V E D B E N I   P L A N  

obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 

na području Općine Kršan za 2021. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Provedbenim planom obvezatne deratizacije, 

dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, u 

daljnjem tekstu (Provedbeni plan) utvrđuju se ovlašteni 

izvršioci za provođenje obvezatnih mjera deratizacije, 

dezinsekcije i dezinfekcije (u daljnjem tekstu DDD 

mjere) na području Općine Kršan, vrijeme, mjesto, 

lokacije i način provođenja akcija DDD mjera tijekom 

2021. godine. 

 

Članak 2. 

 

 Obvezatne DDD mjere na području Općine 

Kršan u 2021. godini obavljat će ovlaštena osoba - Obrt 

EKO SERVIS MATIĆ Pazin, sanitarna zaštita, zaštita 

bilja, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, Lovrin 80 

H, vl. Nikola Matić, OIB 46364063830. 
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Članak 3. 

 

 Obvezatne DDD mjere na području Općine 

Kršan u 2021. godini obavljat će ovlaštena osoba iz čl. 2. 

ovog Provedbenog plana na sljedećim lokacijama:  

 - mjere deratizacije i dezinsekcije u naseljima 

Plomin, Plomin Luka, Vozilići, Potpićan, Čepić, Kršan, 

Blaškovići, 

 - mjere dezinfekcije u i to dezinfekcija vode u 

objektu za javnu vodoopskrbu pitkom vodom – javna 

cisterna u Starom gradu Kršan. 

 

Članak 4. 

 

 DDD mjere provest će se na lokacijama 

utvrđenim u članku 3. na području Općine Kršan. 

Sustavne preventivne akcije deratizacije provest će se 2 

(dva) puta tijekom 2021. godine i to u proljeće (travanj) i 

u jesen (listopad).  

 Akcija preventivnih mjera dezinsekcije 

komaraca obaviti će se tijekom mjeseca srpnja/kolovoza, 

ovisno o biološkim indikacijama i vremenskim uvjetima, 

a u dogovoru sa komunalnim redarstvom Općine Kršan.  

 

Članak 5. 

 

 Akcije preventivne deratizacije provode se 

izlaganjem zatrovanih mamaca na osnovi antikoagulanta 

I. i II. generacije sa djelatnim tvarima bromadiolon na 

biljnom nosaču kod kojih je mogućnost neciljanim 

trovanjem vrlo mala, a koriste se i pomoćna sredstva 

(ljepilo).  Pri izvođenju deratizacije 

kanalizacijskog sustava mamci moraju biti vezani na 

pocinčanu žicu.  

 Dezinsekcija se provodi kroz edukativne akcije 

(dijeljenje letaka, savjeta i uputa stanovnicima, akcije 

uništavanja larvi komaraca apliciranjem larvicidima u 

obliku tableta mjesta pogodna za razvoj larvi i 

uništavanjem odraslih oblika metodom orošavanja ili 

zamagljivanja insekticidima namijenjenim za takvu 

uporabu. 

 Akcije provode stručni djelatnici ovlaštene 

osobe Obrta EKO SERVIS MATIĆ Pazin - sanitarna 

zaštita, zaštita bilja, dezinfekcija, dezinsekcija, 

deratizacija, Lovrin 80 H, vl. Nikola Matić. 

 Izvođač je dužan prije početka provođenja 

akcija obavijestiti građanstvo o početku i trajanju akcije 

tiskanim obavijestima preko javnih glasila ili oglasnih 

ploča Općine Kršan, pismeno obavijesti nadležnog 

sanitarnog inspektora i nadležni Županijski zavod za 

javno zdravstvo radi provedbe nadzora sukladno 

Zakonu.  

Izvođač je također dužan po svakom izvršenom 

poslu / provedenoj mjeri sačiniti izvješće i dostaviti ga 

Općini Kršan.  

 

 

 

Članak 6. 

 

 Za Obvezatne DDD mjere koje nisu navedene u 

ovom Provedbenom planu, primjenjuje se Ugovor o 

provedbi mjera obvezatne deratizacije, dezinsekcije i 

dezinfekcije, KLASA: 500-01/21-01/5, URBROJ: 

2144/04-01/1-21-4 od 26. veljače 2021. godine. 

 

Članak 7. 

 

 U svrhu realizacije ovog Plana za suradnju sa 

izvršiteljima za provođenje DDD mjera zadužuje se JUO 

Općine Kršan - komunalni redar Općine Kršan.  

 

Članak 8. 

 

 Ovaj Provedbeni plan primjenjuje se za 2021. 

godinu, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine 

Kršan". 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

 
KLASA: 500-01/21-01/5 

URBROJ: 2144/04-01/1-21-5 

Kršan, 26. veljače 2021. 

     Općinski načelnik 

 

                                                   Valdi Runko, v.r. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

6. 
 

 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 

118/18, 31/20), članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21.) i čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 13/13. 05/15., 02/18, 02/21), Općinsko vijeće 

Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 

2021. godine donijelo 

           

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite  

Općine Kršan za 2020. godine 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća 

Izvješće o stanju sustava Civilne zaštite na području 

Općine Kršan za 2020. godinu. 
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Članak 2. 

 

Izvješće o stanju sustava Civilne zaštite na 

području Općine Kršan za 2020. godinu čini sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u ''Službenom glasilu Općine  Kršan''. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-2 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

 

7. 
 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 

118/18, 31/20), članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21) i čl. 85. i 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 13/13. 05/15., 02/18, 02/21), Općinsko vijeće 

Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 

2021. godine donijelo 

           

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg Plana razvoja sustava 

Civilne zaštite na području Općine Kršan 

 za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kršan prihvaća 

Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na 

području Općine Kršan za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na 

području Općine Kršan za 2021. godinu čini sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

 

 

 

Članak 3. 

 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u ''Službenom glasilu Općine  Kršan''. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-3 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

    

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

8. 

 
Temeljem članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), 

na temelju čl. 48.st.3. 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) članka 3, 4. i 7. Odluke o 

gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 7/09, 8/14, 14/16, 

10/17.), Općinsko vijeće Općine Kršan  na sjednici 

održanoj dana  22. ožujka 2021. godine donosi 

       

O D L U K U 

 

I. Pristupa se objavi natječaja za prodaju 

sljedećih nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine 

Kršan: 

 

1. 

Prodaja kat. čest. br. 878/1 upisana u z.k.ul. 13 k.o. 

Plomin, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, prema PPU 

Općine Kršan nalazi se unutar granica građevinskog 

područja naselja Zagorje - Jurasi, namjene: dijelom 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“ i dijelom 

„neuređeni neizgrađeni dio građevinskog područja 

naselja“, parcela se nalazi unutar zaštićenog obalnog 

područja na kopnu, prema UPU Jurasi - parcela se nalazi 

unutar obuhvata Urbanističkog plana namjene oznake 

„S“ – stambena namjena, pristup parceli omogućen sa 

južne strane neasfaltiranim putem na koji se dolazi sa 

glavne asfaltirane prometnice naselja Jurasi, parcela je u 

naravi oranica, pravilnog trapezastog oblika, ukupna 

površine parcele 1.047,00  m2, utvrđena početna cijena u 

visini 279.000,00 kn, jednokratna uplata. 

2. Parcele se prodaju u paketu: 
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2.a) Prodaja kat. čest. br. 270/4 ZGR  upisana u z.k.ul. 

61 k.o. Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, prema 

PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica 

građevinskog područja naselja  Veljaki, namjene: 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je 

omogućen pristup asfaltiranom prometnicom naselja 

Veljaki, nepravilnog pravokutnog oblika,  oznake 

dvorište, ukupne površine 157,00  m2, s utvrđenom 

početnom cijenom u visini  19.600,00 kn, jednokratna 

uplata. 

2.b) Prodaja kat. čest. br. 2272/15  upisana u z.k.ul. 2057 

k.o. Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, prema 

PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica 

građevinskog područja naselja  Veljaki, namjene: 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je 

omogućen pristup asfaltiranom prometnicom naselja 

Veljaki, pravilnog trapezastog oblika,  oznake dvorište, 

ukupne površine 27,00  m2, s utvrđenom početnom 

cijenom u visini  2.800,00 kn, jednokratna uplata. 

2.c) Prodaja kat. čest. br. 2272/16  upisana u z.k.ul. 2057 

k.o. Kršan, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, prema 

PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica 

građevinskog područja naselja  Veljaki, namjene: 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je 

omogućen pristup asfaltiranom prometnicom naselja 

Veljaki, nepravilnog trapezastog oblika,  oznake 

dvorište, ukupne površine 32,00  m2, s utvrđenom 

početnom cijenom u visini  3.300,00 kn, jednokratna 

uplata. 

 

3. Parcele se prodaju u paketu: 

3.a) Prodaja kat. čest. br. 37/ZGR  upisana u z.k.ul. 137 

k.o. Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, 

prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica 

građevinskog područja naselja  Šušnjevica, namjene: 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je 

omogućen pristup preko susjedne parcele k.č.38/1 zgr 

k.o. Šušnjevica,  zemljište je locirano  u središnjem 

dijelu naselja Šušnjevica unutar ruralne cjeline naselja 

Šušnjevica upisane u Registar kulturnih dobara RH, 

parcela je nepravilnog pravokutnog oblika,  u naravi se 

na parceli nalaze ostaci ruševine, ukupne površine 40,00  

m2, s  utvrđenom početnom cijenom u visini  11.600,00 

kn, jednokratna uplata. 

3.b) Prodaja kat. čest. br. 38/1ZGR  upisana u z.k.ul. 137 

k.o. Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u cjelini, 

prema PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica 

građevinskog područja naselja  Šušnjevica, namjene: 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je 

omogućen pristup neasfaltiranom prometnicom naselja 

Šušnjevica,  zemljište je locirano  u središnjem dijelu 

naselja Šušnjevica unutar ruralne cjeline naselja 

Šušnjevica upisane u Registar kulturnih dobara RH, 

parcela je nepravilnog trapezastog oblika,  u naravi se na 

parceli nalaze ostaci ruševine, ukupne površine 179,00  

m2, s  utvrđenom početnom cijenom u visini  34.400,00 

kn, jednokratna uplata. 

3.c) Prodaja kat. čest. br. 226/55  upisana u z.k.ul. 290 

k.o. Šušnjevica, vlasništvo Općine Kršan u 24/60, prema 

PPU Općine Kršan nalazi se unutar granica 

građevinskog područja naselja  Šušnjevica, namjene: 

„izgrađeni dio građevinskog područja naselja“, parceli je 

omogućen pristup neasfaltiranom prometnicom naselja 

Šušnjevica,  zemljište je locirano  u središnjem dijelu 

naselja Šušnjevica unutar ruralne cjeline naselja 

Šušnjevica upisane u Registar kulturnih dobara RH, 

parcela je nepravilnog trapezastog oblika,  u naravi vrt, 

ukupne površine 124,00  m2, s  utvrđenom početnom 

cijenom u visini  4.800,00 kn, jednokratna uplata. 

 

II. Procjembeni elaborati procjene tržišne 

vrijednosti nekretnina izrađeni su od strane  stalnog 

sudskog vještaka graditeljske struke i procjenitelja 

nekretnina Bruno Škopac -  dipl.ing. graditeljstva, 

društva ARGEMMA d.o.o. Rabac.  Procjembeni 

elaborati izrađeni su u skladu sa Zakonom o procjeni 

vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o metodama 

procjene vrijednosti nekretnina prema mišljenju 

Zajedničkog procjeniteljskom povjerenstva za procjenu 

vrijednosti nekretnina Istarske županije.  

 

 III. Natječaj sa svim sastavnim dijelovima, 

utvrđenom jamčevinom u  visini 10% od ukupnog 

iznosa početne visine cijene, utvrđenom početnom 

cijenom za ove nekretnine te ostalim propozicijama 

prema Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 

Općine Kršan objaviti će se na oglasnoj ploči Općine 

Kršan i WEB stranici Općine Kršan, a obavijest o objavi 

natječaja izvršit će se u «Glasu Istre». 

 

 

 IV. Ponude otvara Komisija za provođenje 

natječaja za prodaju nekretnina 5. dan nakon zatvaranja 

roka za prijavu na natječaj, s time da ukoliko dan za 

otvaranje ponuda pada u subotu ili nedjelju, odnosno u 

neradni dan, isti se prenosi na prvi idući radni dan. 

Datum  i vrijeme otvaranja utvrditi će se u natječaju 

ovisno o objavi u "Glasu Istre" i na oglasnoj ploči 

Općine Kršan. 

    

V. Ova odluka objavit će se u „Službenom 

glasilu Općine Kršan“, a stupa na snagu     dan nakon 

objave u Službenom glasilu Općine Kršan. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-4 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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9. 
 

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), članka 11 .st.5. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan dana 22. ožujka  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

 
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Marini Otočan, 

kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu 

označenu kao:  kat. čest br. 1549/2 upisana u z.k.ul. 906 

k.o. Plomin, u vlasništvu Općine Kršan u cjelini, 

nekretnina se nalazi u naselju Zagorje - Kamenjari. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se 

prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 

preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu 

daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni 

pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac 

Marina Otočan,  dužna je platiti Općini Kršan 

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (22.850,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 

2.280,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan 

je uplatiti ukupan iznos od 20.570,00 kn na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  

HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac Marina Otočan dužna je Općini Kršan 

platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i 

troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 

nekretnine  i to  iznos u visini od 1.786,00 kn.  Ove 

troškove je imenovana  dužna uplatiti na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model 

HR68,s pozivom na broj: 7706-OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 

kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog 

ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 

nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. 

ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu jamčevinu 

na ime pokrića troškova vezanih za provođenje 

natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno 

neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 

nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik 

Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 

prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine 

iz toč.1. ove Odluke. 

 

 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 

Kršan.      

       

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-5 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

10. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), članka 11 .st.5. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan dana 22. ožujka  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu društvu  De 

Conte d.o.o. Labin, Pulska 2, 52232 Labin kao jedinom 

i najpovoljnijem ponuđaču, nekretninu označenu kao:  

kat. čest k.č. 877/1  u  zk.ul. 13 u k.o. Plomin, u 

vlasništvu Općine Kršan u cjelini, nekretnina se nalaze u 

naselju Zagorje - Jurasi. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se 

prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 

preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu 

daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni 

pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac 

društvo  De Conte d.o.o. Labin dužan je platiti Općini 

Kršan kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na 

javnom natječaju (63.300,00 kn) umanjenu za jamčevinu 

od  6.320,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. 

dužan je uplatiti ukupan iznos od 56.980,00 kn na žiro-

račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 

model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac De Conte d.o.o. Labin dužan je Općini 

Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove 

odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 

nekretnine  i to  iznos u visini od 2.286,00 kn.  Ove 

troškove je imenovani  dužan uplatiti na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model 

HR68, s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 
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kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog 

ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 

nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. 

ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu jamčevinu 

na ime pokrića troškova vezanih za provođenje 

natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno 

neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 

nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik 

Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 

prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine 

iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasilu Općine Kršan. 
   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-6 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

11. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), članka 11 .st.5. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan dana 22. ožujka  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Predragu 

Jakovčić, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 

nekretninu označenu kao:  kat. čest br. 54/98 upisana u 

z.k.ul. 1501 k.o.  Kršan, u vlasništvu Općine Kršan u 

cjelini, nekretnina se nalazi u naselju Potpićan. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se 

prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 

preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu 

daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni 

pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac 

Predrag Jakovčić,  dužan je platiti Općini Kršan 

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (34.200,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 

3.420,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan 

je uplatiti ukupan iznos od 30.420,00 kn na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  

HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac Predrag Jakovčić dužan je Općini Kršan 

platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i 

troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 

nekretnine  i to  iznos u visini od 1.786,00 kn.  Ove 

troškove je imenovani  dužna uplatiti na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model 

HR68,s pozivom na broj: 7706-OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 

kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog 

ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 

nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. 

ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu jamčevinu 

na ime pokrića troškova vezanih za provođenje 

natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno 

neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 

nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik 

Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 

prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine 

iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 

Kršan.      

       
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-7 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

12. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), članka 11 .st.5. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan dana 22. ožujka  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina 

    

 1. Općina Kršan prodaje  Ivanu  Brkarić, kao 

jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, nekretnine 

označene kao kat. čest. br. 658 i k.č. 659 obje u  zk.ul. 

453 u k.o. Nova Vas u vlasništvu Općine Kršan u 2/3 

dijela, nekretnine se nalaze u naselju Nova Vas. 
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2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnine se 

prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 

preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu 

daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni 

pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretnine iz toč.1. ove odluke kupac 

Ivan Brkarić dužan je platiti Općini Kršan  kupoprodajnu 

cijenu nekretnine postignutu na javnom natječaju 

(24.100,00 kn) uz 4 % kamata  na obročnu otplatu 

kupoprodajne cijene. 

Kupac Ivan Brkarić dužan je  u roku od 30 dana od 

dana prijema ove odluke uplatiti 30% ukupnog iznosa 

postignute kupoprodajne cijene umanjenu za jamčevinu 

od 2.400,00 kn, koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. 

dužan je uplatiti ukupan iznos od  4.830,00 kn na žiro-

račun Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, 

model  HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.  

4. Preostali iznos postignute kupoprodajne 

cijene kupac  je dužan plati obročnom otplatom u 24 rata 

prema Otplatnom planu koji će sastaviti Odsjek za 

financije i računovodstvo Općine Kršan kao  sastavni dio 

ove Odluke. 

5. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac Ivan Brkarić dužan je Općini Kršan platiti  

u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i troškove 

vezane za objavu natječaja i procjenu nekretnine  i to  

iznos u visini od 3.486,00 kn na žiro-račun Općine 

Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, 

s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

6 Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. i 4. kao i troškova iz toč. 

5., kupac može pristupiti sklapanju kupoprodajnog 

ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 

nad nekretninom.  

7. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3.,4. i 

5. ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu 

jamčevinu na ime pokrića troškova vezanih za 

provođenje natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni 

ugovor, odnosno neće dozvoliti uknjižbu prava 

vlasništva imenovanog nad nekretninom.  

8. U slučaju neizvršavanja obveze obročne 

otplate kupoprodajne cijene iz toč.4. ove Odluke duže od 

3 mjesečna obroka pristupit će se poništenju natječaja te 

zadržavanju uplaćene jamčevine i troškova postupka. 

9. Na temelju ove Odluke, nakon uplate 

cjelokupne kupoprodajne cijene i troškova natječaja, 

Općinski načelnik Općine Kršan sklopit će u ime Općine 

Kršan, kao prodavatelja, sa kupcem Ivanom Brkarić, 

ugovor o kupoprodaji nekretnine iz toč.1. ove Odluke. 

 

10. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik 

se ovlašćuje da izmijeniti Otplatni plana kojim se 

smanjuje broj  obročnih otplata. 

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasilu Općine Kršan. 

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-8 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

13. 

 
Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), članka 11 .st.5. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan dana 22. ožujka  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

 
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Zaklada za 

poticanje inovacija i novih tehnologija „Inovacijski 

laboratorij“, Trpinjska 8, 10000 Zagreb, OIB 

15677816665, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 

nekretninu označenu kao:  kat. čest k.č. 232/1 ZGR u  

zk.ul. 111 u k.o. Kršan, u vlasništvu Općine Kršan u 

cjelini, nekretnina se nalazi u naselju  Boljevići. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se 

prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 

preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu 

daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni 

pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac 

Zaklada za poticanje inovacija i novih tehnologija 

„Inovacijski laboratorij“ dužna je platiti Općini Kršan 

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (24.000,00 kn) umanjenu za jamčevinu od  

2.360,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan 

je uplatiti ukupan iznos od 21.640,00 kn na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  

HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac Zaklada za poticanje inovacija i novih 

tehnologija „Inovacijski laboratorij“ dužna je Općini 

Kršan platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove 

odluke i troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 

nekretnine  i to  iznos u visini od 2.786,00 kn.  Ove 

troškove je kupac  dužan uplatiti na žiro-račun Općine 

Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model HR68, 

s pozivom na broj:  7706 – OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 

kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog 



 

SLUŽBENO GLASILO 

 Stranica  8  -  Broj 3                                     OPĆINE KRŠAN                                         24. ožujka 2021.                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 

nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. 

ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu jamčevinu 

na ime pokrića troškova vezanih za provođenje 

natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno 

neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 

nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik 

Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 

prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine 

iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu Općine 

Kršan.      

     
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-9 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

14. 
 

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21), članka 11 .st.5. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 7/09., 8/14., 14/16, 10/17.), 

Općinsko vijeće Općine Kršan dana 22. ožujka  2021. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

      
 1. Općina Kršan prodaje kupcu Antonio  

Ljubičić, kao jedinom i najpovoljnijem ponuđaču, 

nekretninu označenu kao:  kat. čest br. 531/1 upisana u 

z.k.ul. 1076  k.o.  Čepić u vlasništvu Općine Kršan u 

cjelini, nekretnina se nalazi u naselju Lanišće - 

Škrobinci. 

2. Sukladno uvjetima natječaja, nekretnina se 

prodaje u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne 

preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu 

daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni 

pristupa na javno-prometnu površinu za nekretninu koja 

je predmet kupoprodajnog ugovora. 

3. Za nekretninu iz toč.1. ove odluke kupac 

Antonio Ljubičić,  dužan je platiti Općini Kršan 

kupoprodajnu cijenu nekretnine postignutu na javnom 

natječaju (61.400,00 kn) umanjenu za jamčevinu od 

6.120,00 kn koju je kao ponuđač za istu uplatio, tj. dužan 

je uplatiti ukupan iznos od 55.280,00 kn na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model  

HR68, s pozivom na broj: 7757 – OIB.   

4. Osim kupoprodajne cijene iz toč. 3. ove 

odluke, kupac Antonio Ljubičić dužan je Općini Kršan 

platiti  u roku 30 dana od dana prijema ove odluke i 

troškove vezane za objavu natječaja i procjenu 

nekretnine  i to  iznos u visini od 1.786,00 kn.  Ove 

troškove je imenovani  dužna uplatiti na žiro-račun 

Općine Kršan, IBAN HR9124020061821700003, model 

HR68,s pozivom na broj: 7706-OIB.  

5. Nakon uplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene iz toč. 3. kao i troškova iz toč. 4., 

kupac  može pristupiti sklapanju kupoprodajnog 

ugovora, nakon čega stječe pravo uknjižbe vlasništva 

nad nekretninom.  

6. U slučaju neispunjenja obveze iz toč. 3. i 4. 

ove odluke, Općina Kršan zadržava uplaćenu jamčevinu 

na ime pokrića troškova vezanih za provođenje 

natječaja, te neće sklopiti kupoprodajni ugovor, odnosno 

neće dozvoliti uknjižbu prava vlasništva imenovanog 

nad nekretninom.  

7. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik 

Općine Kršan  sklopit će u ime Općine Kršan, kao 

prodavatelja, s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine 

iz toč.1. ove Odluke. 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasilu Općine Kršan. 

      

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-10 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

15. 
 

 Na temelju članka 86.a Zakona o Proračunu 

(Narodne Novine  br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 12. 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2021. 

godinu (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/20), 

članka 48 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne Novine  br.  33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 19. Statuta  

Općine Kršan  (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 

05/13, 02/18, 02/21) i čl. 86. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 

07/09, 07/13, 13/13, 05/15, 2/18, 02/21), Općinsko 

Vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 22. 

ožujka 2021. godine donijelo 

 

O D L U K U 

o ugovaranju okvirnog minusa sa Erste & 

Steiermarkische Bank d.d. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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Članak 1. 

 

 Iz razloga premošćenja neusklađenosti 

naplaćenih prihoda i dospjelih obveza, Općina Kršan 

pristupa sklapanju Ugovora o okvirnom minusu.  

 Pružatelj usluge je Erste & Steiermarkische 

Bank d.d., u kojoj Općina Kršan ima otvoren žiro račun.  

 

Članak 2. 

 

 Okvirnim minusom Općina Kršan koristi će se 

u svrhu asfaltiranja novih i popravka postojećih 

nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine 

Kršan u 2021. godini. 

 

Članak 3. 

 

Indikativna ponuda za okvirni minus iznosi :  

Iznos: 2.000.000,00 HRK,  

Rok: 12 mjeseci,   

Jednokratan trošak odobrenja: 0,2%,  

Kamata fiksna: 1,75% (obračunava 

se na korištena sredstva).  

 

Članak 4. 

 

 Sredstva za vraćanje okvirnog minusa osigurati 

će se u Proračunu Općine Kršan za 2021. i 2022. godinu.  

 

Članak 5. 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Kršan da 

sukladno Zakonu o proračunu (Narodne Novine  br. 

87/08, 136/12, 15/15) te Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Kršan za 2021. godinu (Službeno glasilo Općine 

Kršan br. 11/20), zaključi Ugovor o okvirnom minusu i 

o tome obavijesti Općinsko vijeće Općine Kršan. 

 

Članak 6. 

 

Ova će se Odluka o ugovaranju okvirnog 

minusa sa Erste & Steiermarkische Bank d.d. objaviti u 

Službenom glasilu Općine Kršan i stupa na snagu dan 

nakon objave.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-11 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

 

16. 
 

Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44.  

stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 

32/20), članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 03/20, 

02/21) te čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 07/13, 

13/13, 05/15, 2/18, 02/21), Općinsko vijeće Općine 

Kršan je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2021. 

godine donijelo 

 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima  

na području Općine Kršan 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 

komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje 

komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima 

se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za 

svakodnevni život i rad na području Općine Kršan, 

utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, 

način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih 

djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Kršan. 

 

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE 

OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

 

Članak 2. 

 

Na području Općine Kršan obavljaju se komunalne 

djelatnosti, kojima se osigurava održavanje i/ili  građenje 

komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta,  

2. održavanje javnih površina na kojima nije 

dopušten promet motornim vozilima, 

3. održavanje građevina javne odvodnje 

oborinskih voda, 

4. održavanje javnih zelenih površina, 

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne 

namjene, 

6. održavanje groblja, 

7. održavanje čistoće javnih površina,  

8. održavanje javne rasvjete.  

 

Članak 3. 

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se 

skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele 
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godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu 

opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja 

prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne 

sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i 

mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja 

sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i 

povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a 

u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije 

dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se 

održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava 

njihova funkcionalna ispravnost. 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih 

voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje 

građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju 

oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u 

građevinskom području, uključujući i građevine koje 

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju 

oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u 

vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema 

posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom 

prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 

otpadnih voda. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva 

se košnja trave, obrezivanje krošnji stabla i sakupljanje 

biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, 

održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog 

bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, 

opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i 

biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi 

potrebni za održavanje tih površina. 

Pod održavanjem građevina i uređaja javne 

namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i 

čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje 

prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa 

pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina 

unutar groblja. 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva 

se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, 

koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih 

površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i 

čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je 

nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište 

u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se 

upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, 

uključujući podmirivanje troškova električne energije, za 

rasvjetljavanje površina javne namjene. 

 

 

 

 

 

III. USLUŽNE KOMUNALNE DJELANOSTI 

  

Članak 4. 

 

Na području Općine Kršan obavljaju se sljedeće uslužne 

komunalne djelatnosti: 

1. usluge ukopa pokojnika, 

2. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 

Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se 

ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim 

propisima. 

 

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje 

i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u 

građevinama.  

IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI ODREĐENE 

OD STRANE PREDSTAVNIČKOG TIJELA 

 

Članak 5. 

 

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 4. ove 

Odluke, obzirom da se iste smatraju od iznimnog 

značenja za Općinu Kršan i njezino stanovništvo, kao 

komunalne djelatnosti određuju se i: 

 

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; 

Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i 

deratizacijom razumijeva se provođenje 

obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata 

i glodavaca, 

 

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;  

Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima 

razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i 

mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih 

pasa i mačaka i drugih životinja s javnih 

površina, 

 

3. prigodno ukrašavanje Općine; 

Pod prigodnim ukrašavanjem Općine 

podrazumijeva se ukrašavanje i osvjetljavanje 

Općine za državne blagdane, božićno – 

novogodišnje praznike i druge manifestacije. 

 

Članak 6. 

 

Komunalne djelatnosti na području Općine Kršan mogu 

obavljati:  

- trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine Kršan, 

- pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,  

-pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji. 
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V. POVJERAVANJE OBAVLJANJA 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM  

DRUŠTVU  U  SU/VLASNIŠTVU  OPĆINE  

KRŠAN 

 

Članak 7. 

 

Trgovačkom društvu ''1. MAJ LABIN'' d.o.o. Labin, čiji 

je suosnivač Općina Kršan (u skladu sa člankom 33. i 

34. Zakona o komunalnom gospodarstvu), povjerava se 

obavljanje sljedećih  komunalnih  djelatnosti: 

1. usluge ukopa pokojnika, 

2. održavanje javnih zelenih površina i to parkovnih 

površina na području Općine – Kružni tok 

Vozilići, Spomenik u naselju Kršan, Spomenik u 

naselju Vozilići, Park okoliša Doma kulture Kršan.  

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog 

članka povjerava se Trgovačkom društvu  1 MAJ 

LABIN d.o.o. na neodređeno vrijeme dok je trgovačko 

društvo registrirano za obavljanje povjerenih 

komunalnih djelatnosti. 

 

Članak 8. 

 

Trgovačko društvo 1 MAJ LABIN d.o.o. će obavljati 

djelatnost iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke u 

skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju 

Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama 

Općinskog vijeća.  

Trgovačko društvo 1 MAJ LABIN d.o.o. će donijeti 

opće uvjete isporuke komunalne usluge, i može sklopiti 

s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci 

komunalne usluge. 

 

Članak 9. 

 

Opći uvjeti iz stavka 3. članka 8. ove Odluke, donose se 

uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se 

utvrđuju: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne 

usluge, 

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i 

korisnika komunalne usluge, 

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja 

isporučene komunalne usluge. 

 

Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u 

''Službenom Glasilu Općine Kršan'', na web stranici 

Općine Kršan www.krsan.hr, te na oglasnoj ploči i 

mrežnim stranicama Trgovačkog društva 1 MAJ LABIN 

d.o.o. 

 

Ugovor iz stavka 3. članka 8. ove Odluke, sklapa se u 

skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge. 

 

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se 

općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o 

isporuci komunalne usluge. 

 

Trgovačko društvo  1 MAJ LABIN  d.o.o. dužno je 

obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu 

službu i postupati u skladu s načelima na kojima se 

temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu koji 

uređuje komunalno gospodarstvo. 

 

VI. OBAVLJANJE KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG 

UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI  

 

Članak 10. 

 

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu 

obavljati na području Općine Kršan sljedeće komunalne 

djelatnosti:  

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 

2. održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, 

vertikalna i horizontalna signalizacija, 

3. održavanje javnih površina na kojima nije 

dopušten promet motornim vozilima, 

4. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih 

voda, 

5. održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, 

6. održavanje zelenih javnih površina – uređenje 

živica, 

7. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne 

namjene, 

8. održavanje čistoće javnih površina, 

9. održavanje društvenih domova, 

10. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,  

11. veterinarsko-higijeničarski poslovi, 

12. održavanje javne rasvjete, 

13. usluge ukopa pokojnika, 

14. obavljanje dimnjačarskih poslova (sukladno 

Zakonu o koncesijama), 

15. novogodišnje i ostalo prigodno ukrašavanje 

Općine Kršan, 

16. podmirivanje troškova električne energije za 

rasvjetljavanje površina javne namjene. 

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti najduže na 

vrijeme do 4 (četiri) godine.  

 

Opseg obavljanja poslova određene komunalne 

djelatnosti određuje se na temelju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Kršan. 

 

VII. POSTUPAK DODJELE UGOVORA 

 

Članak 11. 

 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz 

članka 10. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene 
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tog ugovora provode se prema propisima o javnoj 

nabavi. 

 

Planiranje, priprema, provedba te odabir osobe s kojom 

se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti iz članka 10. ove Odluke, ukupne 

procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za robe i 

usluge odnosno do 500.000,00 kn za radove, za koje nije 

obvezno provoditi postupke javne nabave propisane 

Zakonom o javnoj nabavi, provoditi će se sukladno 

Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave 

Općine Kršan na snazi. 

 

Procijenjena vrijednost kod višegodišnjih ugovora 

temelji na cjelokupnom razdoblju trajanju ugovora. 

 

Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje 

načina obračuna naknade za koncesiju, na odgovarajući 

način primjenjuje se poseban propis kojim je uređena 

koncesija. 

 

Članak 12. 

 

Nakon provedenog postupka odabira najpovoljnijeg 

ponuditelja, Ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti u ime Općine Kršan sklapa 

Općinski načelnik. 

 

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 

1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor, 

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

3. vrstu i opseg komunalnih usluga, 

4. način određivanja cijene komunalnih usluga, te 

način i rok plaćanja izvršenih usluga, 

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 

Članak 13. 

 

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja 

komunalne djelatnosti  ili cijene u tijeku roka na koji je 

zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti dodatak 

(aneks) ugovora, koji će zaključiti Općinski načelnik u 

skladu sa svojim zakonskim ovlastima. 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 14. 

 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili 

pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka 

roka na koji su zaključeni, do provođenja postupka 

sukladno odredbama ove Odluke. 

 

Članak 15. 

 

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su 

povjerene trgovačkom društvu 1. MAJ LABIN d.o.o., a 

koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Kršan, 

u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti 

obaviti, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim 

osobama na temelju članka 11. ove Odluke. 

 

Članak 16. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti: 

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na 

području Općine Kršan mogu obavljati temeljem 

pisanog ugovora ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 

7/09, 11/11, 10/15), 

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu 

obavljati na temelju koncesije na području Općine Kršan 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 05/10),  

- Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave 

(''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), 

dok akti sklopljeni u skladu sa istima ostaju na snazi do 

njihova isteka ili drugačijeg uređenja. 

 

Članak 17. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u ''Službenom glasilu Općine Kršan'' 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-12 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

17. 
 

Na temelju članka 86. i članka 113. stavak 1. 

Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),  prethodnog 

mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske 

Županije, Pula, KLASA: 351-03/20-01/65,  UR.BROJ: 

2163/1-08-02/6-21-04 od 03. ožujka 2021. godine,  

odredbe članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno 

glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 

02/21) i članka 85. Poslovnika Općinskog  vijeća Općine 

Kršan ('Službeno glasilo Općine Kršan' br. 07/09, 07/13, 

13/13, 05/15, 02/18, 02/21), Općinsko vijeće Općine 

Kršan na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2021. 

godine, donosi 

 

 

O D L U K U  

o izradi VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kršan 

 

 

 



 

SLUŽBENO GLASILO 

24. ožujka 2021.                                               OPĆINE KRŠAN                     Stranica  13  -  Broj 3 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom započinje izrada VII. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 6/02, 1/08, 

18/10, 14/12, 23/12 -pročišćeni tekst; 6/14, 11/14 – 

pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog 

dijela, 6/17, 07/17 - pročišćeni tekst Odredbi za 

provođenje i grafičkog dijela) (u daljnjem tekstu: PPUO 

Kršan). 

 

Članak 2.  

 

(1) Odlukom o izradi VII. Izmjena i dopuna 

PPUO-a Kršan (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se 

pravna osnova za izradu izmjena i dopuna PPUO-a 

Kršan, obuhvat, razlozi za izradu izmjena i dopuna 

plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i 

programska polazišta, popis sektorskih strategija, 

planova studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima 

se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna, način 

pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela 

određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 

izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika 

prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog 

plana, rokovi za izradu te izvor financiranja izrade 

izmjena i dopuna plana.  

 

PRAVNA OSNOVA  

 

Članak 3. 

 

(1) VII. Izmjene i dopune PPUO-a Kršan 

izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19, 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o 

sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 

prostornim pokazateljima i standardu elaborata 

prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 

45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju 

pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila 

kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i 

standard elaborata prostornih planova.  

(2) Nositelj izrade VII. Izmjena i dopuna PPUO-a 

Kršan je Jedinstveni Upravni odjel Općine Kršan, 

Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove. 

 

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO-a 

KRŠAN 

 

Članak 4. 

 

(1) VII. Izmjenama i dopunama PPUO-a Kršan 

koje su predmet ove Odluke pristupa se radi stvaranja 

planskih pretpostavki za neposrednu realizaciju 

projekata gradnje sunčanih elektrana u sklopu 

izdvojenog građevinskog područja gospodarske - 

proizvodne (pretežito zanatske) namjene – Radna zona 

Kršan na području Općine Kršan sve temeljeno na  

odredbama Zakona i drugih važećih propisa kao i na 

odredbama Prostornog plana Istarske županije 

(„Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 

4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – 

pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst); 

u daljnjem tekstu: PPIŽ). 

 

OBUHVAT PLANA  

 

Članak 5. 

 

(1) Obuhvat VII. Izmjena i dopuna PPUO 

Kršan istovjetan je obuhvatu važećeg Prostornog plana 

uređenja Općine Kršan -  administrativno područje 

Općine Kršan. 

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I 

DOPUNA PPUO-a KRŠAN  

 

Članak 6. 

 

(1) Prostorni plan uređenja Općine Kršan je 

donesen 2002. godine („Službeno glasilo Općine Kršan“ 

br. 6/02).  Kroz pet postupaka 2008., 2010., 2012., 2014. 

i 2017. godine mijenjana su prostorna rješenja u dotad 

važećem planu.  Trenutno su temeljem Odluke o izradi 

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“, br. 5/19) u 

tijeku VI. Izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja 

Općine Kršan. Postupkom  VI. Izmjena i dopuna PPUO-

a Kršan nije obuhvaćena potreba izmjene planskih 

rješenja u važećem planu u dijelu sunčanih elektrana. 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA VII. 

IZMJENA I DOPUNA PPUO-a KRŠAN  

 

Članak 7. 

 

(1) Ciljevi izrade i donošenja VII. 

Izmjena i dopuna PPUO Kršan su stvaranje 

planskih pretpostavki za neposrednu realizaciju 

sunčanih elektrana: 

- u sklopu izdvojenog građevinskog područja 

gospodarske - proizvodne (pretežito 

zanatske) namjene – Radna zona Kršan. 

(2) Programska polazišta za 

izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 

utvrđuju se sukladno zakonskoj regulativi, 

prostorno planskoj dokumentaciji šireg 

područja i višeg reda, zahtjevima javnopravnih 

tijela i drugih subjekata s javnim ovlastima te 

smjernicama od interesa za gospodarski razvoj 

Općine Kršan.  
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POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, 

STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 

PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, 

ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 

ZAHTJEVI ZA IZRADU VII. IZMJENA I 

DOPUNA PPUO KRŠAN  

 

Članak 8. 

 

(1) Za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO 

Kršan koristit će se važeći Prostorni plan uređenja 

Općine Kršan, podaci i planske smjernice te sva 

raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja 

svog djelokruga prema potrebi osiguravaju javnopravna 

tijela i drugi subjekti s javnim ovlastima, kao i sva 

raspoloživa dokumentacija u posjedu Općine Kršan koja 

se pokaže relevantnom za provedbu postupka VII. 

Izmjena i dopuna PPUO Kršan. 

(2) Ukoliko se u provedbi postupka VII. 

Izmjena i dopuna PPUO Kršan ukaže potreba i za 

drugom dokumentacijom od značaja za prostorno 

planska rješenja, ista će biti izrađena. 

(3) Za ovaj postupak prema mišljenju Upravnog 

odjela za održivi razvoj Istarske županije  KLASA: 351-

03/20-01/65,  UR.BROJ: 2163/1-08-02/6-21-04 od 03. 

ožujka 2021. godine nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš. 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA  

 

Članak 9. 

 

(1) Stručno rješenje u postupku izrade VII. 

Izmjena i dopuna PPUO-a Kršan izradit će stručni 

izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade sukladno 

pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim 

propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.  

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH 

POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA 

TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 

PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U 

IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO KRŠAN  

 

Članak 10. 

 

(1) Na sudjelovanje u postupku izrade izmjena i 

dopuna PPUO-a Kršan pozvat će se javnopravna tijela, 

utvrđena u popisu kako slijedi : 

 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i 

države imovine, Ulica Republike Austrije 20, 

Zagreb,  

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 

Zagreb,  

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Ulica Republike 

Austrije 14, Zagreb,  

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprava vodnog gospodarstva i zaštitu mora, 

Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,  

 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, 

lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb,  

 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava 

poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica 

Grada Vukovara 78, Zagreb, 

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 

Prisavlje 14, 10000 Zagreb, 

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,  

Lučka kapetanija Pula, Riva 18, 52100 Pula, 

 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb, 

 Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira 

IV, br.1, 10000 Zagreb 

 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 

Riva 8, 52100 Pula, 

 Istarska županija – Upravni odjel za održivi 

razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula 

 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin, 

Titov trg 11, 52220 Labin  

 HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 

9, 10110 Zagreb, 

 Hrvatske vode – VGO Rijeka,  Đ. Šporera 3, 

51000 Rijeka, 

 Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 

Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula, 

 MUP - Policijska uprava Istarska - Sektor 

upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,  

Trg Republike 1, 52100 Pula, 

 Državna uprava za zaštitu i spašavanje - 

Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Pazin/Pula,  M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin, 

 Državna geodetska uprava, Područni ured za 

katastar Pula – Pola, Odjel za katastar 

nekretnina Labin, Ulica Sv. Katarine 2, 52220 

Labin, 

 Hrvatske ceste d.o.o,. Sektor za studije i 

projektiranje, Odjel za projektiranje, Vončinina 

3, Zagreb,  

 Županijska uprava za ceste IŽ, M. B. Rašana 2, 

Pazin,  

 HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA 

BUZET, Šumarija Labin, Zelenice 40, Labin  

 HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Terenska 

jedinica Labin, Pulska 1, 52220 Labin, 

 HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, 

Marinčićeva ulica 3, 51211 Matulji 
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 Vodovod Labin d.o.o. Labin, Slobode 6, 52220 

Labin, 

 1.Maj Labin, Vinež 81, 52220 Labin, 

 HŽ – Infrastruktura d.o.o. Zgreb, Razvoj i 

građenje, Mihanovićeva 12, Zagreb, 

 Plinacro d.o.o., Savska 88A, 10000 Zagreb, 

 Lučka uprava Rabac, Obala Maršala Tita 37, 

522221 Rabac, 

 Javna ustanova Park  prirode Učka, Liganj 42, 

51415 Lovran,  

 Mjesni odbori – svi 

(2) Ako se tijekom izrade VII. Izmjena i dopuna 

PPUO Kršan ukaže potreba, u postupak izrade mogu se 

uključiti i drugi sudionici. 

(3) Temeljem članka 90. Zakona,  javnopravna 

tijela iz prethodnog stavka pozvat će se da u roku od 15 

dana od zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu 

VII. Izmjena i dopuna PPUO-a Kršan koji nisu sadržani 

u informacijskom sustavu. Ukoliko zahtjevi ne budu 

dostavljeni u određenom roku, smatrat će se da zahtjeva 

nema.  

(4) U skladu s odredbama članka 91. Zakona o 

prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može 

zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali 

ciljevi i/ili programska polazišta za izradu VII. Izmjena i 

dopuna PPUO Kršan određenih ovom Odlukom.  

 

ROKOVI ZA IZRADU VII IZMJENA I DOPUNA 

PPUO-a KRŠAN  

 

Članak 11. 

 

(1) Za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO-a 

Kršan utvrđuju se rokovi kako slijedi:  

- izrada i dostava Nacrta prijedloga VII. 

Izmjena i dopuna PPUO Kršan – 45 

dana od dana sklapanja ugovora sa 

stručnim izrađivačem i zaprimanja 

zahtjeva javnopravnih tijela, 

- izrada i dostava Prijedloga  VII. Izmjena 

i dopuna PPUO Kršan – 10 dana od dana 

donošenja Zaključka Načelnika Općine 

Kršan o utvrđivanju Prijedloga VII. 

Izmjena i dopuna PPUO Kršan i 

upućivanju na Javnu raspravu, 

- Javni uvid u Prijedlog VII. Izmjena i 

dopuna PPUO Kršan - 8 dana,  

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 

dana od isteka roka za davanje pisanih 

mišljenja, prijedloga i primjedbi, 

- izrada i dostava Nacrta konačnog 

prijedloga VII. Izmjena i dopuna PPUO 

Kršan – 30 dana od izrade Izvješća o 

javnoj raspravi, 

- izrada i dostava Konačnog prijedloga 

VII. Izmjena i dopuna PPUO Kršan – 10 

dana od dana donošenja Zaključka 

Načelnika Općine Kršan o utvrđivanju 

Konačnog prijedloga VII. Izmjena i 

dopuna PPUO Kršan, 

- dostava završnog elaborata – izvornika 

VII. Izmjena i dopuna PPUO Kršan u 

ugovorenom broju primjeraka – 15 dana 

od dana donošenja na Općinskom vijeću 

Općine Kršan. 

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz 

opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost 

Nositelja izrade i izrađivača. 

 

IZVORI FINANCIRANJA 

 

Članak 12. 

 

(1) Izrada VII. Izmjena i dopuna PPUO Kršan 

financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Kršan. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 13. 

 

(1) Nositelj izrade VII. Izmjena i dopuna PPUO 

Kršan – Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek 

za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove 

obvezuje se da u roku od 15 dana od stupanja na snagu 

ove odluke: 

- obavijesti javnost o izradi VII. Izmjena i 

dopuna PPUO Kršan, 

- pisanim putem o izradi VII. Izmjena i dopuna 

PPUO Kršan obavijesti susjedne jedinice 

lokalne samouprave, 

- ovu odluku dostavi Hrvatskom zavodu za 

prostorni razvoj. 

 

Članak 14. 

 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasilu Općine Kršan“  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-13 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

-------------------------------------------------------------------- 
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18. 
 

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan 

(Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/09, 05/13, 02/18, 

05/20, 02/21.) i čl. 86. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09, 

07/13, 13/13, 05/15, 2/18, 02/21), Općinsko vijeće 

Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 

2021. godine donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti na Aneks br. 5. Sporazuma  

o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin 

 

I. 

 

 Prihvaća se prijedlog Aneksa br. 5. Sporazuma 

o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin, u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se 

izvan snage Zaključak Općinskog vijeća Općine Kršan o 

prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 5. Sporazuma o 

osnivanju javne vatrogasne postrojbe Labin, KLASA: 

021-05/20-01/9, URBROJ: 2144/04-05-20-4 od 29. 

prosinca 2020. godine. 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan'' 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2144/04-05-21-14 

Kršan, 22. ožujka 2021. 

   Potpredsjednik vijeća 

 

                                          Roko Terković, v.r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


