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AKTI  VIJEĆA  

 

1. 

Temeljem odredbi čl. 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08,36/09,46/09,136/12 

i 15/15), čl.15 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

(Narodne novine br. 24/13), članka 26. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine 

Pićan“ br.2/12.) Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 04.08.2017. godine 

donijelo je 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE PIĆAN 

 ZA 2017.GOD. 

 

Članak 1. 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu sadrži: 

          
              A.RAČUN PRIHODA I RASHODA 

  
R A Z R E D 

Ostvareno 
01.-06-2016. 

Planirano  
izvorno 2017. 

Ostvareno 
01.-06.2017. 

6 Prihodi poslovanja 3.682.956,50 17.789.300,00 12.413.874,44 

7 Prihodi od prodaje nefinan. imovine 15.293,38 520.700,00 36.645,97 

                               UKUPNO PRIHODI (6+7) 3.698.249,88 18.310.000,00 12.450.520,41 

3 Rashodi poslovanja 2.585.447,40 9.098.400,00 4.227.686,93 

4 Rashodi za nabavu nefinan.imovine 748.876,56 11.192.520,00 2.572.684,84 

                             UKUPNO RASHODI  (3+4) 3.334.323,96 20.290.920,00 6.800.371,77 

  RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 363.925,92 -1.980.920,00 5.650.148,64 

     

 

B.RAČUN FINANCIRANJA 
   8 Primici od finan. imovine i zaduživ. 0,00 1.000.000,00 0,00 

5 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate 
zajmova 14.942,08 21.000,00 15.847,86 

  NETO FINANCIRANJE -14.942,08 979.000,00 -15.847,86 

     

 

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 
    RASPOLOŽ.SRED. IZ PRETHOD.GODINA -767.703,21 1.001.920,00 1.001.911,32 

     

  

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA -418.719,37 0,00 6.636.212,10 
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Članak 2. 

 

          Proračun za 2017.god. donesen je u 12.2016.god. u visini 19.310.000,00 kuna, prve 

izmjene i dopune u 03.2017. Prihodi su ostali nepromijenjeni, a rashodi su planirani 

20.311.920,00 kn, 1.001.920,00 kn više, radi prenesenog viška prihoda iz prethodne godine. 

           

           Za razdoblje siječanj – lipanj proračun je realiziran kako slijedi: 

1. Ostvarenje prihoda poslovanja (razred 6) i prihoda od nefinancijske imovine 

(razred 7) iznosi 12.450.520,41 kn ili 68% godišnjeg plana, ind.336,7 

prošlogodišnjeg razdoblja. 

Rashodi poslovanja (razred 3) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 

4) ostvareni su 6.800.371,77 kn ili 33,5% godišnjeg plana, ind.203,9 

prošlogodišnjeg razdoblja. 

Prihodi financijske imovine, planirani 1.000.000,00 kn, nisu ostvareni, a izdaci za 

financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su 15.847,86 kn  ili 75,5%  

godišnjeg plana, gotovo na razini prošlogodišnjeg razdoblja. 

Ukupan rezultat za razdoblje siječanj-lipanj  je višak prihoda 5.634.300,78 kn .   

2. Ostvarenom rezultatu pridodaje se preneseni višak prihoda prethodne godine 

1.001.911,32 kn, te višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 

iznosi 6.636.212,10 kn.  

Članak 3. 

 

Temeljem čl.4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 

24/13), polugodišnji izvještaj sadrži: 

1. Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (na razini 

odjeljka ekonomske klasifikacije), 

2. Poseban dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (na razini 

odjeljka ekonomske klasifikacije), 

      3. Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,   

      4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,    

      5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, 

      6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. 

 

Navedeni izvještaji i obrazloženje sastavni su dio ovog izvještaja. 

 

Članak 4. 

 

          Temeljem odredbi čl.19 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN 24/13) ovaj izvještaj objavljuje  se na internetskim stranicama i „Službenim 

novinama“ Općine Pićan, te stupa na snagu osam dana od objave. 

 

Klasa:021-05/17-01/5                              

Urbroj:2144/05-01-17-3 

Pićan, 04.08.2017. 

                                                                                                           Predsjednik 

                                                                                                      Općinskog vijeća 

                                                                                                   Juran Silvan, ing., v.r. 
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2. 

Na temelju članka 39.  Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i članka 26 Statuta 

Općine Pićan-pročišć.tekst (Sl.novine Općine Pićan br.2/12) Općinsko vijeće Općine Pićan na 

sjednici održanoj dana 04.08.2017. godine, donijelo je 

 

II.  IZMJENE I DOPUNE 

PRORAČUNA OPĆINE PIĆAN ZA 2017.GODINU 

 

I. OPĆI DIO 

 

Članak 1. 

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2017. god.sastoje se od: 

 

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA 

 

 

NAZIV Plan 2017. Poveć./Smanj. 

Novi plan 

2017. 

6 PRIHODI POSL. 17.789.300,00 180.900,00 17.970.200,00 

7 
PRIM.OD PRODAJE 
NEFINAN.IMOVINE 520.700,00 -180.900,00 339.800,00 

  UKUPNO PRIHODI 18.310.000,00 0,00 18.310.000,00 

3 RASH.POSLOVANJA 9.098.400,00 315.110,00 9.413.510,00 

4 
RASH.ZA NABAVU 
NEFIN.IMOVINE 11.192.520,00 -315.110,00 10.877.410,00 

  UKUPNO RASHODI 20.290.920,00 0,00 20.290.920,00 

  

RAZLIKA VIŠAK 

MANJAK -1.980.920,00 0,00 -1.980.920,00 

     B. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 

 

     

922 

VIŠAK PRIHODA IZ 

PRETHODNIH GODINA 1.001.920,00   1.001.920,00 

     C.  RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

  

     

8 
PRIMICI OD FINAN. 
IMOV.I ZADUŽIVA. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

5 
IZDACI ZA FINAN. 
IMOV.I OTPL.ZAJM. 21.000,00 0,00 21.000,00 

  

NETO ZADUŽIV./ 

FINANCIRANJE 979.000,00 0,00 979.000,00 

     

  

RAZLIKA 

VIŠAK/MANJAK+VIŠAK 

PRET.GOD.+NETO 

FINANCIRANJE 0 0 0,00 
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Članak 2. 

 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu 

zaduživanja/financiranja II Izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



BROJ 11                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 08. kolovoza 2017.  

 
32 

 

 



BROJ 11                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 08. kolovoza 2017.  

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 



BROJ 11                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 08. kolovoza 2017.  

 
34 

 

 



BROJ 11                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 08. kolovoza 2017.  

 
35 

 

 

 

 



BROJ 11                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 08. kolovoza 2017.  

 
36 

 

 

II.   POSEBAN DIO 

 

 

Članak 3. 

 

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu 

raspoređuju se po programima, aktivnostima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu 

Proračuna kako slijedi: 
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 4. 

 

Ove II Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama 

Općine Pićan, a primjenjuju se od 01.01.2017. godine. 

 

Klasa: 021-05/17-01/5 

Ur.broj: 2144/05-03-01-17-4 

Pićan, 04.08.2017. 

Predsjednik općinskog vijeća 

Juran Silvan, ing., v.r. 

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

3. 

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-5 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

 

 Temeljem članka 18. stavak 5. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 

2/12) i članka 22. stavka 2. točka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na 1. redovnoj sjednici održanoj 

dana 04. kolovoza 2017.g. donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Komisije za kulturu, 

turizam i sport Općine Pićan 

 
Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom imenuju članovi Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan (dalje u tekstu: 

Komisija). 

Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika i ostalih građana, 

kojima je problematika kojom se Komisija bavi poznata. 

Komisija se brine o sljedećem: 

 provodi aktivnosti oko organizacije i provođenja općinskih manifestacija 

 predlažu vijeću aktivnosti na unapređenju i razvoju turizma 

 organizira i provodi sportske manifestacije. 
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Članak 2. 

 

U Komisiju za kulturu, turizam i sport Općine Pićan imenuju se slijedeći članovi: 

1. Tina Širol, predsjednica 

2. Antun Selar, član 

3. Elis Baćac, član 

4. Željka Tončić Stanić, član 

5. Andrea Klanjac, član 

 

Članak 3. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

4. 

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-6 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

 

 Temeljem članka 18. stavak 5. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 

2/12) i članka 22. stavka 2. točka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na 1. redovnoj sjednici održanoj 

dana 04. kolovoza 2017.g. donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuju članovi Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan 

(dalje u tekstu: Odbor). 

Odbor se sastoji od predsjednika, dopredsjednika i sedam članova koji se biraju iz redova vijećnika i 

ostalih građana, kojima je problematika kojom se Odbor bavi u svom okruženju poznata. 

Odbor se brine o sljedećem: 

U okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja i karaktera kojima se 

neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonima dodijeljeni državnim tijelima 

i institucijama, kao: 

 briga o djeci, starijima i ostalim građanima općine, 
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 provođenje mjera socijalne skrbi, 

 provođenje mjera primarne zdravstvene zaštite, 

 briga o predškolskom odgoju, 

 problematika kulture, tjelesne kulture i sporta. 

 

Članak 2. 

U Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan imenuju se slijedeći članovi: 

6. Jasmina Slivar, predsjednica 

7. Kristina Pučić, dopredsjednica 

8. Rosana Kalčić, član 

9. Damir Depikolozvane, član 

10. Anastazija Težak, član 

11. Elvis Brenko, član 

12. Danijela Marcan, član 

13. Klaudio Hekić, član 

14. Dalibor Blašković, član 

 

Članak 3. 

Predsjednici Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan pripada naknada u iznosu od 

1.500,00 kuna neto mjesečno. 

 

Članak 4. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

5. 

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-7 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

 

 Temeljem članka 18. stavak 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 

2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2017.g. 

donosi sljedeću  
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O D L U K U 

o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan 
 

Članak 1. 

Radi razmatranja ukupnog stanja iz područja nadležnosti lokalne samouprave, razmatranja potreba, 

prijedloga mještana i pravnih subjekata, te donošenja adekvatnih rješenja, Općinsko vijeće Općine 

Pićan donosi Odluku o formiranju posebnog radnog tima Načelnika Općine Pićan. 

 

Članak 2. 

Radni tim Načelnika Općine Pićan, uz Načelnika, Ivana Frankovića, čine: 

1. Silvan Juran, predsjednik Općinskog vijeća Općine Pićan 

2. Tihana Lukež, zamjenica Načelnika Općine Pićan 

3. Silvano Smoković, komunalni redar Općine Pićan 

4. Branko Kolić, vanjski član 

5. Antun Bažon, vanjski član. 

 

Članak 3. 

Radni tim se može po potrebi i proširiti, ako to zahtijeva rješavanje posebne problematike o čemu 

odluku donosi Općinsko vijeće Općine Pićan. 

 

Članak 4. 

Radom radnog tima rukovodi Načelnik Općine Pićan, koji ujedno i saziva sjednice radnog tima. 

Sjednice se održavaju po potrebi i u redovno radno vrijeme. 

 

Članak 5. 

Tim ima, u pravilu, savjetodavni karakter, ali članovi tima mogu biti zaduženi i za rješavanje 

pojedinih pitanja na terenu. 

 

Članak 6. 

Članovi radnog tima Ivan Franković, Silvan Juran, Tihana Lukež i Silvano Smoković sudjeluju u radu 

tima u sklopu svojih funkcija ili poslova koje već obavljaju te nemaju pravo na posebnu novčanu 

naknadu, dok članovi radnog tima Branko Kolić i Antun Bažon imaju pravo na mjesečnu novčanu 

naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna neto. 

 

Članak 7. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika 

Općine Pićan od 15. srpnja 2015. godine („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15). 

 

Članak 8. 

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

 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran,v.r. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. 
 

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-8 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

 

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

2/12) i članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2017.g. donosi 

sljedeću  
 

O D L U K U 

o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 1449, k.o. Tupljak 

 

Članak 1. 

Na nekretnini označenoj kao k.č. 1449, put, upisanoj u zk. ul. br. 144, k.o. Tupljak, koja predstavlja 

nerazvrstanu cestu NC TU-12, nalazi se stambena zgrada u vlasništvu Stanić Nevija, Tončetići 7, 

Potpićan, te je time nekretnina označena kao k.č. 1449, k.o. Tupljak, izgubila svoju svrhu, s obzirom 

na to da istom nije moguće prometovati. 

Iz razloga navedenog u stavku 1. ovog članka, te s obzirom na to da je trajno prestala potreba 

korištenja dijela nerazvrstane ceste, ovom se Odlukom izuzima iz javnog dobra k.č. 1449, put, upisane 

u zk. ul. br. 144, k.o. Tupljak. 

 

Članak 2. 

Zemljišnoknjižni odjel Labin Općinskog suda u Puli, izvršit će temeljem ove Odluke upis nekretnine 

navedene u članku 1. ove Odluke, u novi zemljišnoknjižni uložak iste katastarske općine kao 

vlasništvo Općine Pićan. 

 

Članak 3. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 1449, k.o. Tupljak od 

03. kolovoza 2016.g. (SN br. 6/16). 

 

Članak 4. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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7.  
 

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-9 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

 

 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16), te članka 18. točke 2. Statuta Općine Pićan 

(Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 04. 

kolovoza 2017. godine donosi  

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i  

vijećnika izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan 

za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g. 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste 

grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pićan, za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine, odnosno 

od mjeseca u kojem je konstituiran novi saziv Općinskog vijeća do kraja 2017. godine. 

 

Članak 2. 

Sredstva predviđena ovom Odlukom, osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan u iznosu koji 

se određuje prilikom donošenja Proračuna. 

Ukupni iznos sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih listi i vijećnika zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Pićan za 2017. godinu iznosi 13.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Pićan imaju političke 

stranke i vijećnici izabrani s liste grupe birača koji su zastupljeni u Općinskom vijeću Općine Pićan, 

sve do isteka mandata. 

Sredstva se raspoređuju strankama i vijećnicima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u 

Općinskom vijeću Općine Pićan na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika 

Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci i vijećniku izabranom s liste grupe birača 

pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika na dan konstituiranja vijeća. 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i vijećnicima 

izabranima s liste grupe birača pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po 

svakom članu Općinskog vijeća. 
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Članak 4. 

Političkim strankama i nezavisnim listama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Pićan, 

raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu za 2017. godinu na način da se utvrđuje mjesečni iznos 

za pojedinu stranku ili nezavisnu listu kako slijedi: 

 

 
STRANKA / 

LISTA GRUPE BIRAČA 
Broj članova u vijeću IZNOS mjesečno 

1. IDS 
5 

(1 član podzastupljenog spola) 
587,21 

2. HSS 3 345,41 

3. Koalicija ID-SU 2 230,19 

4. LGB Jasmina Slivar 
1 

(1 član podzastupljenog spola) 
126,83 

UKUPNI IZNOS mjesečno 1.289,64 

 

Članak 5. 

Iznos sredstava iz prethodnog članka bit će isplaćen iz Proračuna Općine Pićan za 2017. 

godinu na račun političkih stranaka i liste grupe birača. 

Sredstva se doznačuju tromjesečno na žiro račun političkih stranaka i listi grupe birača. 

Raspored sredstava iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se od 01. lipnja 2017. godine, do 

prosinca 2017. godine. 

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u 

vezi s provedbom ove Odluke, političke stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe 

birača dužni su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16). 

 

Članak 6. 

Na sva pitanja koja se odnose na raspored sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika listi 

grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan, a nisu uređena ovom Odlukom, 

primjenjuju se odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne 

novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16). 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u Službenim 

novinama Općine Pićan. 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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8.  

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-10 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

         

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 18. 

točka 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12), te članka 22. Poslovnika o 

radu općinskog vijeća Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09), Općinsko 

vijeće Općine Pićan na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2017. godine donosi sljedeći  

 

PRAVILNIK  

O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak1. 

Ovim se Pravilnikom, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja 

javnim sredstvima, uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga, 

procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 

500.000,00 kuna  (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje sukladno odredbama Zakona o 

javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. 

Procijenjenom vrijednosti nabave u smislu stavka 1. ovoga članka je vrijednost nabave 

izražena bez PDV-a. 

 Općina Pićan (dalje: naručitelj) dužna je u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati 

načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te 

načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo 

zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti, 

te omogućiti učinkovitu javnu nabavu i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu. 

 U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, naručitelj je obvezan 

primjenjivati i druge zakonske i podzakonske akte i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet 

nabave u smislu posebnih zakona (Zakon o obveznim odnosima i dr.).  

 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

Članak 2. 

 Zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o nabavi i/ili na koji drugi način 

koristiti položaj predstavnika naručitelja (općinski načelnik, članovi stručnog povjerenstva i druge 

osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje)  kako bi utjecali na nabavu radi postizanja osobnog probitka 

ili probitka povezne osobe, neke povlastice ili prava, sklopiti pravni posao ili na drugi način interesno 

pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 

 



BROJ 11                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 08. kolovoza 2017.
  

 
65 

 

III. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

Članak 3. 

Nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn pokreće i provodi 

općinski načelnik izdavanjem narudžbenice gospodarskom subjektu, ako posebnim aktom nije 

drugačije uređeno. 

Zavisno o predmetu nabave može se zaključiti i ugovor. 

 

Članak 4. 

Nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 

200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva 

za dostavu ponuda, s time da Poziv može objaviti i na svojim internetskim stranicama.  

 

Članak 5. 

 Postupak iz prethodnog članka započinje donošenjem Odluke o početku jednostavne nabave 

koju donosi općinski načelnik. 

 Odluka sadrži najmanje: 

1. Naziv predmeta nabave 

2. Evidencijski broj nabave 

3. Procijenjenu vrijednost nabave 

4. Podatke o članovima Povjerenstva te njihovim obvezama i ovlastima 

5. Podatak o ponuditeljima kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda, osim u slučaju iz 

članka 6. stavka 4. 

6. Ostale podatke koji su bitni za provedbu postupka. 

 

Članak 6. 

 Poziv na dostavu ponuda naručitelj mora dostaviti na adrese najmanje tri gospodarska 

subjekta.  

 Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja Poziv na dostavu 

ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom subjektu naročito u slučajevima:  

1. Kada to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju 

posebnih propisa 

2. Kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, 

usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka i sl.  

3. Kada je to potrebno zbog obavljanja radova, izvršenja usluga ili isporuku roba koje se odnose 

na dovršenje započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina 

4. U slučaju provedbe nabave koja zahtjeva žurnost. 

 Poziv na dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na način koji omogućuje 

dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o 

uspješnom slanju telefaksom, e-mailom i sl. ). 

 Iznimno, ako nije dostavljena niti jedna ponuda po Pozivu, ako se radi o specifičnoj nabavi za 

koju nema informacija o dovoljnom broju gospodarskih subjekata ili slično, Poziv se može objaviti i 

na web stranici naručitelja i/ili u elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 Poziva za dostavu ponuda mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da 

omogući podnošenje usporedivih ponuda te može sadržavati:  

1. Podatke o naručitelju 

2. Opis predmeta nabave 

3. Procijenjenu vrijednost nabave  

4. Kriterij za odabir ponude 

5. Uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispunjavati 

6. Rok izvršenja predmeta nabave 

7. Rok za dostavu ponude 

8. Rok valjanosti ponude 
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9. Način dostavljanja ponude 

10. Podatke o traženim jamstvima 

11. Kontakt osoba i broj telefona 

12. Ostale podatke potrebne za izradu i dostavljanje ponude.  

 

Članak 7. 

 Kriterij za odabir najpovoljnije ponude (najniža cijena/ekonomski najpovoljnija ponuda) 

naručitelj utvrđuje kod nabave svakog pojedinog predmeta nabave.   

 Ukoliko naručitelj odredi primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada mora u 

Pozivu za dostavu ponude detaljno razraditi i obrazložiti kriterije. 

 Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, te se osim kriterija 

cijene mogu se vrednovati i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, 

ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, rok 

isporuke ili rok izvršenja. 

 Ako naručitelj primjeni kriterij ekonomski najpovoljnije ponude postupa prema odredbama 

Zakona o javnoj nabavi u dijelu „Kriterij za odabir ponude“.  

 

Članak 8. 

 Ponude se u pravilu dostavljaju putem e-maila, a mogu se dostaviti poštom ili osobno na 

adresu naručitelja.  

 Ako se ponude dostavlja poštom ili predaju osobno, dostavljaju  se u zatvorenim omotnicama 

s naznakom naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“, 

te moraju biti uvezene u cjelinu s jamstvenikom.  

 Ako se ponuda dostavlja putem e-mail, ne primjenjuje se stavak 2. ovog članka.  

 Način dostave ponude propisati će naručitelj u Pozivu za dostavu ponude. 

 

Članak 9. 

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva. 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje 

odustati. 

Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

 

IV. ROKOVI 

 

Članak 10. 

Rok za dostavu ponuda je minimalno 3 (tri) dana, iznimno u slučajevima nabave 

roba/radova/usluga koja zahtjeva hitnosti rok može biti i kraći.  

 Kod određivanja roka za dostavu ponuda Naručitelj mora posebno uzeti u obzir složenost 

predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu ponuda. 

 Iznimno, u slučajevima iz članka 6. stavka 2. te u ostalim slučajevima prema ocjeni 

naručitelja rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 3 (tri) dana.  

 

 V. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDE I ODLUKA O ODABIRU 

 

Članak 11. 

U roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, Povjerenstvo će provesti postupak 

otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda.  

Otvaranje ponuda nije javno.  

Postupku otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda moraju biti prisutna najmanje 2 očlana 

Povjerenstva, te se o istome vodi zapisnik. 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sadrži:  

1. naziv i sjedišta naručitelja,  

2. naziv predmeta nabave,  
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3. procijenjenu vrijednost nabave 

4. evidencijski broj nabave 

5. navod o danu slanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda 

6. navod o roku za dostavu ponuda, 

7. datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda,  

8. imena i prezimena članova Povjerenstva naručitelja 

9. naziva i sjedišta ponuditelja  

10. cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om, te ostale kriterije i njihovu ocjenu u 

slučaju odabira kriterija ekonomski najpovoljnije ponude  

11. podatke o traženim i dostavljenim jamstvima iz poziva za dostavu ponuda 

12. analize ponuda 

13. razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje,  

14. rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,  

15. prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje obavijesti o odabiru  najpovoljnijeg 

ponuditelja, odnosno obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave, s obrazloženjem.  

 

Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenju obavijesti o odabiru 

najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave. 

 

Članak 12. 

Povjerenstvo je dužno provjeriti računsku ispravnost valjanih ponuda. 

Ukoliko se utvrdi računska pogreška naručitelj će je ispraviti na vidljivi način i od ponuditelja 

zatražiti da prihvati ispravak računske pogreške u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti. 

Kada cijena ponude izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude iz ponudbenog lista 

vrijedi ponuda izražena u troškovniku. 

Kada ukupna cijena stavke ne odgovara umnošku jedinice mjere po kojoj se stavka 

obračunava i jedinične cijene stavke vrijedi umnožak jedinice mjere po kojoj se stavka obračunava i 

jedinične cijene stavke. 

 

Članak 13. 

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može pozvati ponuditelja da pojašnjenjem ili 

upotpunjavanjem ukloni pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.  

Pogreškama, nedostacima i nejasnoćama iz stavka 1. ovog članka smatraju se dokumenti koji 

jesu ili se čine nejasni, a kojima se dokazuje sposobnost te tražena jamstva.  

 

Članak 14. 

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti: 

1. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s Pozivom odnosno Zahtjevom i 

odredbama ovog Pravilnika, 

2. ponudu koja nije cjelovita, 

3. nepravovremeno pristiglu ponudu, 

4. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako 

nije dostavio valjano jamstvo, 

5. ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave, 

6. ponudu koja je suprotna odredbama iz Poziva odnosno Zahtjeva, 

7. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, osim u slučaju kriterija odabira ENP-a, 

8. ponudu za koju u skladu s člankom 17. ovog Pravilnika, nije uklonjen nedostatak, pogreška ili 

nejasnoća u utvrđenom roku, 

9. ponudu ponuditelja koji nije dostavio valjane isprave tražene Pozivom odnosno Zahtjevom, 

10. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava 

zahtjeve iz Poziva odnosno Zahtjeva, 

11. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške, 

12. ponudu koja sadrži štetne odredbe, 
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13. ponudu za koju se osnovano smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja, 

14. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta, 

15. ponudu ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj, a ne radi se o 

izmjeni ili dopuni, 

16. ponudu ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka 

ili veća od praga za javnu nabavu male vrijednosti. 

Naručitelj može odbiti ponudu ako ponuditelj u roku od 3 (tri) dana nije dao zatraženo 

objašnjenje neuobičajeno niske ponude ili njegovo objašnjenje nije prihvatljivo za Naručitelja. 

 

 

Članak 15. 

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi se odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude. 

Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, 

naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:  

1. podatke o naručitelju,  

2. predmet nabave, 

3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora,  

4. cijenu predmeta nabave  

5. razlog odabira ponude 

6. razloge odbijanja ponuda,  

7. datum donošenja odluke i potpis odgovorne osobe. 

  Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Rok 

za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren. 

 Odluku o odabiru naručitelj je obvezan dostaviti svakom ponuditelju u roku od 30 dana od 

isteka roka za dostavu ponuda. 

Naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te 

druge očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio. 

 

Članak 16. 

Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja. 

Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovorni odnos. 

Ako je nastanak ugovora uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovorni odnos nastaje u 

trenutku pribavljanja suglasnosti. 

 

Članak 17. 

Kod nabave roba, radova i usluga za koje postoje izuzeci prema Zakonu o javnoj nabavi 

primjenjuju se i kod bagatelne nabave. 

 

Članak 18. 

Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor nastaje 

dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bio uvjet, i 

dostavom jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu 

dostave izjave i jamstva ponuditelju se daje primjereni rok. 

Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku: 

1. ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude 

sukladno stavku 1. ovog članka, 

2. odustane od svoje ponude, 

3. odbije potpisati ugovor/narudžbenicu, ili 

4. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u Pozivu, Povjerenstvo 

će, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu 
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odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje 

razlozi poništiti postupak nabave. 

 

Članak 19.  

Naručitelj može, na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, poništiti postupak 

ako: 

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su 

bile poznate prije; 

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg Poziva da su 

bile poznate prije. 

3. nije pristigla nijedna ponuda; 

4. nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda; 

5. ako je cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu.  

 

Članak 20. 

Ako postoje razlozi za poništenje postupka, naručitelj bez odgode donosi odluku o poništenju. 

Odluku o poništenju donosi općinski načelnik. 

Odluku o poništenju naručitelj bez odgode dostavlja svim pozvanim gospodarskim 

subjektima, odnosno svim ponuditeljima.  

Naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te 

druge očite netočnosti u odluci o poništenju koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak 

od dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka o poništenju koja se ispravlja. 

 

Članak 21. 

Ponuditelj može izvršiti uvid u ponude u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja oduke o 

odabiru/odluke o poništenju. 

U roku iz stavka 1. ovoga članka naručitelj je obvezan ponuditelju na njegov zahtjev 

omogućiti uvid u sve priloge zapisnika. 

 

VI. ODREDBE O JAMSTVIMA 

 

Članak 22. 

 Naručitelj u postupku bagatelne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste 

jamstava: 

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku 

njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi odnosno nedostavljanja jamstva 

za uredno ispunjenje ugovora 

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza 

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac  u 

jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s 

naslova naknade štete,  

4. jamstvo o osiguranju z pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može 

nastati u vezi obavljanja određene djelatnosti.  

 Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% 

procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka 

valjanosti ponude.  

 Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj mora tražiti 

njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok 

 Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora sa 

odabranim ponuditeljem. 
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VII. ODREDBE O UGOVORU I NARUDŽBENICI 

 

Članak 23. 

Ugovor o jednostavnoj nabavi mora biti sklopljen u skladu s uvjetima iz Poziva na dostavu 

ponuda i odabranom ponudom. 

Ugovorom se može smatrati i narudžbenica.  

Ugovore o jednostavnoj nabavi potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.  

 

IX. REALIZACIJA NABAVE 

 

Članak 24. 

Rukovoditelj organizacijske jedinice koji je pokrenuo nabavu dužan je kontrolirati izvršenje 

sklopljenih ugovora, odnosno narudžbenica.  

Realizaciju ugovora prate službenici organizacijske jedinice koja je pokrenula postupak 

bagatelne nabave. 

Osobe zadužene za praćenje realizacije ugovora / narudžbenice potvrđuju izvršenje ugovora 

na dokumentima koji su podloga za ovjeru ulaznog računa, odnosno plaćanje obveza po ugovoru.  

U slučaju da osobe zadužene za praćenje izvršenja bagatelne nabave utvrde da se ugovor ne 

izvršava sukladno ugovorenim odredbama, odnosno utvrde nedostatke ili nepravilnosti u izvršavanju 

ugovorenih odredbi, dužne su o tome sastaviti pisanu bilješku i izvijestiti Općinskog načelnika. 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Pićan“.  

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi roba i usluga male 

vrijednosti (Klasa: 022-05/14-01/33, Urbroj: 2144/05-01-14-1) od 31.03.2014. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

9. 

           
 

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: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-17-11 

Pićan, 04. kolovoza 2017. godine 

 

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

2/12) i članka 22. stavka 2. točka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na 1. redovnoj sjednici održanoj 

dana 04. kolovoza 2017.g. donosi sljedeću  
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O D L U K U 

o izboru člana upravnog vijeća 

Javne vatrogasne postrojbe Labin 
 

Članak 1. 

Za člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin imenuje se: 

Juran Silvan iz Jurani 8, Pićan. 

 

Članak 2. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

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


