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AKTI  VIJEĆA  

 

1. 

           
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: 052/887-048, Fax: 052/887-058 

E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ; www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 022-05/16-01/1 

URBROJ: 2144/05-01-16-4 

Pićan, 28. siječnja 2016. godine 

 

Temeljem članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 

2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2016. godine 

donosi sljedeću  

O D L U K U 

o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora 

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora Hrvatske pošte d.d., 

koji se tiče zakupa poslovnog prostora u naselju Pićan, Pićan 61, kojim se predlaže smanjenje 

mjesečnog iznosa zakupa na 50,00 kuna te sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 3 

godine. 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan da sa Hrvatskom poštom d.d. sklopi Ugovor o zakupu 

poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

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

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Dana 15. siječnja 2016.g. (Klasa: 022-05/16-01/5, Urbroj: 2144/05-01-16-1) Hrvatskoj pošti 

d.d. je poslana ponuda za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora, temeljem članka 

6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15), s 

obzirom na to da dana 10. veljače 2016. godine ističe Ugovor o zakupu poslovnog prostora u 

Pićnu (Klasa: 022-05/11-01/25, Urbroj: 2144/05-01-11-1 od 10. veljače 2011. godine). 

Ponudom je predloženo da se uvjeti iz trenutnog Ugovora ne mijenjaju. Hrvatska pošta d.d. 

predlaže smanjenje mjesečnog iznosa zakupa na 50 kuna, te sklapanje ugovora na određeno 
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vrijeme od 3 godine, umjesno dosadašnjih 202,50 kuna mjesečno i trajanje ugovora od 5 

godina. Općinsko vijeće prihvaća prijedlog. Načelnik Općine Pićan se ovlašćuje za 

potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom d.d. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Juran Silvan, v.r. 

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

2.  

 

        
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: 052/887-048, Fax: 052/887-058 

E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ; www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/16-01/1 

URBROJ: 2144/05-01-16-5 

Pićan, 28. siječnja 2016. godine 

 

 

Na osnovu članaka 86., 89. i  113. Zakona o prostornom  uređenju (“Narodne novine”, 

br. 153/13), te članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan ("Službene novine Općine Pićan”, br. 

2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2016. godine, 

donosi 

O D L U K U 

o izradi  

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

 

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 2/09, 5/15 i 6/15 ) - dalje u tekstu: Izmjena 

i dopuna PPUO Pićan. 
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(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Pićan je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Pićan. 

 

Članak 2. 

 

(1) Odlukom o izradi Izmjena i dopuna PPUO Pićan (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju 

se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Pićan, razlozi za donošenje 

Izmjena i dopuna PPUO Pićan, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska 

polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna PPUO 

Pićan, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim 

propisima koja daju zahtjeve za izradu plana te drugih sudionika korisnika prostora koji 

trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna PPUO Pićan, rokovi za izradu Izmjena i dopuna 

PPUO Pićan te izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna PPUO Pićan. 

 

II. Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna plana 

 

Članak 3. 

 

(1) Izmjene i dopune PPUO Pićan izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o 

prostornom uredenju („Narodne novine“ br. 153/13) 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 sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezni prostorni pokazatelji i standard 

elaborata prostornih planova. 

(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Pićan je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Pićan. 

 

III. Razlog za izradu izmjena i dopuna plana 

 

Članak 4. 

 

(1) Glavni razlog za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan je  usklađenje sa zakonskim 

propisima donesenih nakon donošenja PPUO Pićan, usklađenje sa prostorno planskom 

dokumentacijom višeg reda, zahtjevi građana za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan te 

druge izmjene od interesa za Općinu Pićan. 

 

IV. Obuhvat izmjena i dopuna plana 

Clanak 5. 

 

(1) Obuhvat izmjene i dopune PPUO Pićan odnosi se na obuhvat važećeg Plana kojim 

je obuhvaćeno područje jedinice lokalne samouprave – Općine Pićan. 
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(2) Predviđene izmjene navedene su u člancima 4. i 7. ove Odluke o izradi Izmjena i 

dopuna PPUO Pićan, a temeljem tih izmjena korigirat ce se elaborat PPUO Pićan u 

tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, u odgovarajucim prikazima grafičkog dijela 

plana te u Obrazloženju plana. 

 

V. Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna plana 

 

Članak 6. 

 

(1) Od donošenja PPUO Pićan 2005. godine na području obuhvata Plana izgrađen je 

određeni broj građevina, prvenstveno stambenih, uređen je dio planirane komunalne 

infrastrukture, a tijekom važenja PPUO Pićan od 2005. do 2016. godine općinske službe 

zaprimile su veliki broj zahtjeva građana za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan. Od siječnja  

2014. donesen je novi Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) te su 

rađene izmjene prostorno planske dokumentacije višeg reda. 

 

VI. Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna plana 

 

Članak 7. 

 

(1) Ciljevi izrade Izmjena i dopuna PPUO Pićan odnose se na usklađenje PPUO Pićan 

sa Zakonom o prostornom uređenju (,,Narodne novine'' 153/13), drugim zakonima i 

planovima višeg reda te reviziju planskih rješenja temeljem dosadašnjeg iskustva primjene 

plana u skladu sa zahtjevima građana i smjernicama od interesa za gospodarski razvoj Općine 

Pićan. 

(2) Polazišta za izradu Plana utvrđena su temeljem analize prostorno planske 

dokumentacije višeg reda, zakonske regulative te zahtjeva građana za izmjene PPUO-a.  

VII. Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna 

PPUO Pićan 

 

Članak 8. 

(1) Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan nije planirana izrada dodatnih strucnih 

podloga. U izradi ce se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz podrucja svog 

djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. Ukoliko se, tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO 

Pićan ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-

plansko rješenje, iste ce biti izrađene. 
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VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja 

 

Članak 9. 

 

(1) Stručna rješenja za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan izrađuje stručni izrađivač, 

ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također  

programska rješenja i stručne podloge koje posjeduje Općina Pićan te podaci i planske 

smjernice koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Pićan iz područja svog djelokruga 

osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima. 

Članak 10. 

 

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve 

za izradu prostornog plana, te drugih učesnika u izradi prostornog plana 

 

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve sudjeluju u 

izradi Plana, te drugi učesnici u izradi Plana, utvrđeni su popisom, kako slijedi : 

 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, 

 Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,  

 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava istarska,  

 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Puli,  

 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Sektor 

za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,  

 Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture,  

 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, 

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM, 

 Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula,  

 Državni ured za upravljanje državnom imovinom,  

 Županijska uprava za ceste Istarske županije,  

 Hrvatske ceste, Ispostava Pula,  

 HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, – Pogon Labin, 
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 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova 

Rijeka,  

 Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. – IVS, 

- Vodovod Labin d.o.o., 

- Istarski vodovod d.o.o. Buzet, 

- Plinara Pula d.o.o., 

 Državna uprava za zaštitu i spašavanje Pazin, 

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,  

- Javna ustanova zavod za prostorno uređenje Istarske županije,  

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin, 

- Istarska županija  - Upravni odjel za održivi razvoj,  

- Istarska županija  - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo 

i vodoprivredu,  

- Istarska županija - Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu 

samoupravu, prostorno uređenje i gradnju 

- Istarska županija - Ured državne uprave, 

- Javna ustanova Natura Histrica 

 

(2) Zahtjevi koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Pićan iz područja svog 

djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima pribavit će se u 

skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) u roku od 30 dana 

od dana dostave Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Pićan.  

(3) U zahtjevima za izradu prostornog plana iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti 

odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje.  

(4) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u datom roku, smatrat će se da zahtjeva nema. 

 

X. Rok za izradu izmjena i dopuna plana 

 

Članak 11. 

 

(1) Rok za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan po pojedinim fazama je sljedeći : 

 - izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Pićan - tri (3) mjeseca od odabira 

stručnog izrađivača za izradu Izmjena i dopuna PPUO Pićan,  

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 30 

dana po završetku javne rasprave 

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Pićan, – u roku od 15 dana od 

zaključka načelnika o utvrdivanju Konačnog prijedloga plana  
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- dostavljanje završnog elaborata plana u ugovorenom broju primjeraka - u roku od 15 

dana od donošenja na Općinskom vijecu Općine Pićan. 

 

(2) Zbog razloga koji nisu u nadležnosti Općine Pićan rok se može i produžiti. 

 

XI.Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna plana 

 

Članak 12. 

 

(1) Izrada Izmjena i dopuna PPUO Pićan financirati će se iz Proračuna Općine Pićan. 

 

XII. Završne odredbe  

Članak 13. 

(1) Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove 

Odluke :   

- obavijesti javnost o izradi Plana,  

- pisanim putem o izradi Plana obavijesti Općinu Gračišće, Općinu Barban,  Općinu  

Sveta Nedelja, Općinu Cerovlje i Općinu Kršan, 

 - ovu Odluku dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, 

 (2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama 

 Općine Pićan. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN 

Predsjednik Silvan Juran, v.r. 

 

………………………………………………………………………………………………… 


