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AKTI  VIJEĆA  

 

1. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŢUPANIJA 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/14-01/10 

URBROJ: 2144/03-01-14-6 

Pićan, 22. prosinac 2014. godine 

 

Temeljem članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) ( NN 

br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 ,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 

153/13), a sukladno članku 18. točka 2. Statuta Općine Pićan, Pročišćeni tekst („Sluţbene 

novine Općine Pićan“, broj  2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan, na sjednici odrţanoj dana 

22. prosinca 2014. godine donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

O III. dopuni Odluke o djelatnostima od lokalnog znaĉaja koje se smatraju 

komunalnim djelatnostima 

 

Članak 1. 

U Članku 1. Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima KLASA: 021-05/10-01/24  URBROJ: 2144/03-01-10-1 od 11. studenog 2010. 

godine, ( Dopune odluke KLASA:021-05/11-01/2, URBROJ: 2144/05-01-11-1 i 

KLASA:021-05/11-01/61, URBROJ: 2144/05-01-11-1  iza točke 13.) dodaju se slijedeće 

točke: 

14.)  Poljoprivreda, 

15.)  Zdravstvo, 

16.)  Adaptacija sakralnih objekata, 

17.)  Školstvo.      

        

(14.) Pod poljoprivredom se razumijeva financiranje aktivnosti usmjerenih na 

unapreĎenje poljoprivredne proizvodnje, posebice OPG-a.    

  

(15.) Pod zdravstvom se razumijeva financiranje aktivnosti na prevenciji Zdravstvene   

zaštite, Hitne medicinske pomoći, HMP Tim2 Labin, Logoped, Psiholog,  

Mamografija i sufinanciranje rada ambulante za dojke.  

 

(16.)  Pod adaptacijom sakralnih objekata se razumijeva financiranje aktivnosti na   

očuvanju sakralnih objekata. 
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(17.) Pod školstvom se razumijeva financiranje aktivnosti u području osnovnog, 

srednjeg  i visokog školstva. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenim novinama Općine Pićan. 

 

 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/14-01/10 

URBROJ: 2144/05-01-14-5 

Pićan, 22. prosinca 2014. g. 

 

 

Temeljem članka 18. Statuta Općine Pićan, Pročišćeni tekst (Sluţbene Novine Općine Pićan 

br, 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan, dana 22. prosinca 2014. godine donosi slijedeću 

 

O  D  L  U  K  U 

O povećanju jednokratne novĉane naknade za novoroĊenĉad 

 

1. Roditeljima s prebivalištem na području Općine Pićan dodjeljuje se naknada u visini 

od : 

- 3.000,00 kuna za prvoroĎeno dijete 

- 5.000,00 kuna za drugoroĎeno dijete 

- 10.000,00 kuna za trećeroĎeno dijete 

- po 2.000,00 kuna više za svako slijedeće roĎeno dijete. 

 

2. Pravo na naknadu ostvaruju roditelji koji ţive na području Općine Pićan najmanje 12  

mjeseci, a pravo na naknadu se moţe ostvariti do godine dana djetetova ţivota. 

 

3. Pravo na naknadu, pod istim uvjetima, ostvaruje i samohrani roditelj ako skrbi o  

djetetu i ţivi s njim u zajedničkom domaćinstvu. 

 

4. Isplata će se vršiti na tekući račun ili štednu knjiţicu jednog od roditelja, a  temeljem  

podnesenog zahtjeva i dokumentacije kojom se dokazuje pravo na naknadu.    

 

5. Sredstva iz točke 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan. 
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6. Povećanje jednokratne novčane naknade odnosi se na djecu roĎenu od 01. siječnja 

2015. godine. 

 

7. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o povećanju jednokratne novčane 

naknade za novoroĎenčad KLASA: 021-05/12-01/6, URBROJ: 2144/05-01-12-1, od 

25. siječnja 2012.g. 

 

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Sluţbenim novinama 

Općine Pićan.  

 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. 

 

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.87/08.,36/09, 46/09 I 

136/12 ), te članka 18.Statuta Općine Pićan (“Sluţbene novine Općine Pićan” br.2/12), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici odrţanoj dana 22.12.2014. godine donosi 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

O IZVRŠAVANJU PRORAĈUNA 

OPĆINE PIĆAN ZA 2015.GODINU 

 

 

I OPĆI DIO 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovom se Odlukom ureĎuje struktura prihoda, primitka, rashoda i izdataka Proračuna 

Općine Pićan za 2015.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje 

financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u 

daljnjem tekstu: Korisnika), pojedine ovlasti općinskog načelnika  u izvršavanju Proračuna,  

te druga pitanja  u izvršavanju Proračuna. 

 

Ĉlanak 2. 

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela I od plana razvojnih programa. 

 

Opći dio Proračuna čini račun prihoda i rashoda te račun financiranja. 
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U računu prihoda i rashoda – tabela A iskazuju se prihodi poslovanja, kao i prihodi od 

prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja, kao i rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine utvrĎeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine sukladno zakonskim i 

drugim propisima. 

 

U računu financiranja – tabela C iskazuju se primici od financijske imovine. 

  

Posebni dio sastoji se od plana rashoda I izdataka iskazanih po vrstama, rasporeĎenih 

u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih I kapitalnih projekata. 

 

Sastavni dio Proračuna čine i: 

 

- Projekcija proračuna za 2016-2017.god. 

- Plan razvojnih programa 

- Ova Odluka. 

 

U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi Proračuna bez  glava: 

Predstavnička i izvršna tijela i Jedinstveni upravni odjel, razvrstani u ciljeve i mjere.  

 

                               

II  IZVRŠAVANJE PRORAĈUNA 

 

 

Ĉlanak 3. 

 

          

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, 

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu..  

 

Iznosi rashoda i izdataka utvrĎeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da 

stvarni rashodi i izdaci u 2015.godini ne smiju biti veći od odobrenog Proračuna. 

 

Ĉlanak 4.. 

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna  mora se temeljiti na vjerodostojnoj kjigovodstvenoj 

ispravi, odluci ili zaključku. Načelnik ovjerom iste potvrĎuje nastali rashod i potpisuje 

naredbu za isplatu 

 

Ĉlanak 5. 

 

Načelnik je odgovoran za: 

 

-  planiranje i izvršavanje Proračuna 

-  prikupljanje prihoda i primitaka i njihovo uplaćivanje u Proračun 

-  preuzimanje obaveza, verifikaciju obaveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret    

proračunskih sredstava i utvrĎivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist 

Proračuna 

-  zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje sredstvima 
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Za likvidatora računa i likvidatora na naredbi za isplatu odreĎuje se pročelnik JUO. 

                                             

Ĉlanak 6. 

 

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika. 

                                                         

 

Ĉlanak 7. 

 

Nefinancijska dugotrajna imovina moţe se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za 

ispunjavanje zadaće općine. 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine koriste se samo za 

kapitalne rashode. 

 

Ĉlanak 8. 

 

Načelnik odlučuje o stjecanju i otuĎenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuĎivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 

1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuĎivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonskom propisima. 

 

Ĉlanak 9. 

 

Raspoloţivim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik. 

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela 

sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. 

Odluku o izboru banke donosi načelnik. 

 

Ĉlanak 10. 

 

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u niţem opsegu nego što je iskazano u 

Proračunu, korisnik moţe preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno 

raspoloţivih sredstava. 

 

Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se 

izvršavati iznad iznosa utvrĎenih u Proračunu, a do visine uplaćenih  sredstava. 

 

Uplaćeni, a manje planirani namjenski primici od zaduţivanja mogu se izvršavati iznad iznosa 

utvrĎrnih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava, uz prethodnu suglasnost načelnika. 

 

Uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene I namjenski primici od 

zaduţivanja mogu se koristiti prema naknadno utvrĎenim aktivnostima i/ili projektima u 

Proračunu uz prethodnu suglasnost načelnika. 
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Ĉlanak 11. 

 

Sredstva tekuće reserve-ostali nespomenuti rashodi poslovanja- u visini do 10.000,00 kuna 

koriste se za nepredviĎene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaţe da za njih nisu utvrĎena dostatna sredstva pri 

planiranju Proračuna, jer ih nije bilo moguće predvidjeti. 

           

Sredstva tekuće rezerve koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica 

elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih dogaĎaja koji mogu 

ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za 

isplatu naknade i rente te za druge nepredviĎene rashode u tijeku godine. 

 

O korištenju sredstava tekuće rezerve odlučuje općinski načelnik do iznosa utvrĎenog 

godišnjim Proračunom, te o tome izvještava Općinsko vijeće polugodišnje i po godišnjem 

obračunu. 

 

Ĉlanak 12. 

 

Općina se moţe dugoročno zaduţiti samo za investiciju koja se financira iz njezina Proračuna, 

a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade. 

 

Ĉlanak 13. 

 

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač općina odlučuje Općinsko 

vijeće na prijedlog načelnika. 

 

Ĉlanak 14. 

 

Sredstva proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna odreĎeni 

za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. 

 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su odreĎene Proračunom 

i to do visine utvrĎene u njegovom posebnom dijelu. 

 

Ĉlanak 15. 

 

Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta 

(isprave) iz koje je vidljivo: 

 

- da je namjena odobrena u Proračunu, 

- da je iznos stvorene obaveze u visini odobrenog iznosa, 

- da je obaveza likvidirana od odgovorne osobe, tj.pročelnika JUO, 

- da je ovjerena od Općinskog načelnika ili zamjenika 

 

Ĉlanak 16. 

 

Proračun izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, a u skladu s odredbama Zakona o 

proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. 
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. 

Ĉlanak 17. 

 

Sredstva rasporeĎena za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose te naknade članovima 

predstavničkih tijela obračunavati će se i isplaćivati sukladno odredbama akata Općinskog 

vijeća koji to reguliraju i kolektivnog ugovora za zapolsenike u jedinicama lokalne 

samouprave, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. 

 

Sredstva namjenjena materijalnim rashodima i tekućem odrţavanju isplatu odobrava načelnik, 

njegov zamjenik ( u odsustvu načelnika) i pročelnik JUO.                             

 

 

Ĉlanak 18. 

 

Sredstva rasporeĊena za društvene djelatnosti i potpore rasporeĊivati će se nalogom 

naĉelnika, temeljem preuzetih obveza I potpisanih sporazuma s korisnicima, a sredstva 

za neprofitne organizacije rasporeĊivat će se u obrocima ovisno o ostvarenju prihoda. 

 

Ĉlanak 19. 

 

Sredstva za komunalnu potrošnju rasporeĎivati će se na temelju Programa ovisno o prilivu 

prihoda od prodaje neproizvedene imovine, potpora i namjenskih prihoda. 

 

Ĉlanak 20. 

 

Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvoĎenje investicijskih radova mora se obavljati uz 

odobrenje načelnika, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine 110/07”i 

125/08,117/01,92/05,90/11,83/13143/13), Uredbe o popisu obveznika primjene Zakona o 

javnoj nabavi (NN 83/09,14/08) te Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (NN 13/08 I 

77/08, 52/10,4/09,122/05). 

 

                                             

III USKLAĐIVANJE PRORAĈUNA 

 

Ĉlanak 21. 

 

Pogrešni ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

 

Ĉlanak 22. 

 

Sukladno odredbi članka 46.Zakona o proračunu utvrdi li se potrebnim, Općinski načelnik 

moţe u tijeku godine prerasporediti sredstva na proračunskim stavkama izmeĎu nositelja, 

korisnika, ali najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane 

vijeća koja se umanjuje. 
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O preraspodjeli sredstava izvještava se Općinsko vijeće polugodišnje i po godišnjem 

obračunu. 

 

 

Ĉlanak 23. 

 

Ako tijekom godine doĎe do znatnije neusklaĎenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna 

predloţiti će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteţenja odnosno preraspodjele 

sredstava. 

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE 

         

                                              

Ĉlanak 24. 

 

Za provedbu ove Odluke odgovoran je Općinski načelnik kao naredbodavatelj, Pročelnik kao 

izvršitelj Jedinstvenog upravnog odijela, kako za naplatu i ubiranje prihoda tako i za 

izvršavanje rashoda sukladno namjenama i svotama utvrĎenim u posebnom dijelu Proračuna. 

 

Ĉlanak 25. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluţbenim novinama Općine Pićan, a primjenjuje 

se od 01.siječnja 2015.godine.  

 

 

 

OPĆINA PIĆAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:   021-05/14-01/10 

Ur.broj: 2144/05-01-14-4 

Pićan, 22.12.2014. 

 

 

                                

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Juran Silvan, v.r. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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4. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/14-01/10 

URBROJ: 2144/05-01-14-7 

Pićan, 22. prosinca 2014.g. 

 

 

 Temeljem članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan (pročišćeni tekst, Sluţbene novine 

Općine Pićan br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan, na sjednici odrţanoj dana 22. prosinca 

2014. godine, razmatrajući problematiku vezanu uz rad tvornice kamene vune Rockwool 

Adriatic d.o.o., donosi sljedeći  

 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće je donijelo sljedeće zaključke vezano uz rad tvornice kamene vune Rockwool 

Adriatic d.o.o.: 

1. Poslati poţurnicu Visokom trgovačkom sudu za nastavak sudskog postupka, vezano 

uz uloţenu ţalbu na odluku Trgovačkog suda u Pazinu, u predmetu: Općina Pićan 

protiv Rockwool Adriatic d.o.o. – Uklanjanje opasnosti štete i naknada štete (broj: 1 P-

1593/11) 

2. Obaviti razgovor sa predstavnicima Rockwool Adriatic d.o.o. i dogovoriti promjenu 

radnog vremena, tj. zatraţiti da ne rade subotom, nedjeljom i praznicima, te zatraţiti 

izvještavanje o incidentnim situacijama 

3. Odrediti 2 mjerne stanice za kontrolu rada (1 mjerna stanica za Općinu Kršan). 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenim novinama 

Općine Pićan. 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PIĆAN 

Silvan Juran, v.r. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. 
 
 

Proraĉun Općine Pićan za 2015. godinu 


