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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: 021-05/15-01/9 

URBROJ: 2144/05-01-15-3 

Pićan, 11. prosinca 2015. godine 

 

 

Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), 

članaka 18. t. 2. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan 2/12),  te temeljem 

članaka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan 3/06, 

4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na svojoj sjednici održanoj 11. prosinca 2015. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

(1) Donose se Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan na osnovi Odluke o 

izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan“ 

3/15). 

 

Članak 2. 

 

(1) Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan se sastoje od elaborata pod 

nazivom: „Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan“, izrađen od strane tvrtke „Urbis“ 
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d.o.o. Pula. 

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke o donošenju Dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Odluka). 

 

II. SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA 

 

Članak 3. 

 

(1) Sadržaj elaborata Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan je: 

TEKSTUALNI DIO  

UVOD 

IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE PIĆAN 

PRILOZI 

 

- Suglasnosti, mišljenja i potvrde prema posebnim propisima 

- Podaci o pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje stručnih poslova prostornog 

uređenja (stručni izrađivač: Urbis d.o.o.) 

 

GRAFIČKI DIO 

 

   

1. Kartografski prikaz 3B – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja 

primjene posebnih mjera uređenja i zaštite       1: 

25 000 

1. Kartografski prikaz 4D        1:   5 000 

2. Kartografski prikaz 4E        1:   5 000 

3. Kartografski prikaz 4H        1:   5 000 

4. Kartografski prikaz 4I        1:   5 000 

5. Kartografski prikaz 4J        1:   5 000 

 

 

III. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

 

Članak 4. 

Članak 8. mijenja se i glasi: 

 

(1) Kartografskim prikazom 1A "Korištenje i namjena površina - Prostori/površine za 

razvoj i uređenje" utvrđeni su: 

 



BROJ 6                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 16. prosinca 2015.  

 
4 

 

 Granice 

Teritorijalne i statističke granice 

 općinska/gradska granica 

Ostale granice 

 građevinsko područje - izgrađeni dio 

 građevinsko područje - neizgrađeni dio 

 građevinsko područje - neuređeni dio 

 obuhvat prostornog plana 

 Sustav središnjih naselja i razvojnih središta 

Sustav središnjih naselja i razvojnih središta 

 područno i veće lokalno (malo razvojno) središte 

 ostala naselja 

Administrativna sjedišta 

 općinsko sjedište 

 Prostori/površine za razvoj i uređenje 

Razvoj i uređenje prostora/površina naselja 

 izgrađeni dio građevinskog područja 

 neizgrađeni dio građevinskog područja 

 građevinsko područje - neuređeni dio 

Razvoj i uređenje prostora/površina izvan naselja 

 gospodarska namjena - proizvodno-poslovna namjena (I + K) 

 gospodarska namjena - proizvodna namjena (I1 - pretežito industrijska) 

 športsko-rekreacijska namjena (R1 - golf igralište) 

 poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene- osobito vrijedno obradivo tlo 

(P1) 

 poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene- vrijedno obradivo tlo (P2) 

 poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene- ostala obradiva tla (P3) 

 šuma isključivo osnovne namjene – gospodarska (Š1) 

 šuma isključivo osnovne namjene – zaštitna šuma (Š2) 

 ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) 

 površine infrastrukturnih sustava (IS) i 

 groblje 

 

Članak 5. 

 

U članku 11. , stavci 2. i 5. mijenjaju se i glase: 

 

 (2) Razgraničenje naselja unutar građevinskog područja vrši se na: 

 izgrađeni dio građevinskog područja kojim utvrđuje postojeću izgrađenost naselja i 

 neizgrađeni dio građevinskog područja koji omogućuje proširenje naselja. 
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 Neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja 

 

(5) Granice građevinskih područja te razgraničenje na izgrađeni i neizgrađeni dio naselja 

utvrđeni su Prostornim planom u kartografskom prikazu 4 "Građevinska područja naselja" na 

13 listova (4A do 4M) u mjerilu 1:5.000. Na kartografskim prikazima 4 Građevinska područja 

naselja, listovi 4D, 4E, 4H, 4I, i 4J u neizgrađenom dijelu građevinskog područja označen je 

neuređeni dio. Neizgrađeni dio građevinskog područja koji nije prikazan kao neuređeni smatra 

se uređenim. 

 

Članak 6. 

 

U članku 14. , stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

(2) Razgraničenje površina iz stavka 1. ovog članka utvrđene su na kartografskom 

prikazu 1A "Korištenje i namjena površina - Prostori/površine za razvoj i uređenje", 1B 

"Korištenje i namjena površina - Promet i pošta i telekomunikacije" u mjerilu 1:25.000 i 4 

"Građevinska područja naselja" u mjerilu 1:5.000. Na kartografskim prikazima 4 Građevinska 

područja naselja, listovi 4D, 4E, 4H, 4I i 4J u dijelu izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja označen je neuređeni dio. Neizgrađeni dio izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja koji nije prikazan kao neuređeni smatra se uređenim. 

 

Članak 7. 

 

U članku 23., stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

(3) Neizgrađeni dio je samostalna površina ili proširenje izgrađenog dijela. Neizgrađeni 

neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen 

prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura, dok je 

preostali dio neizgrađenog dijela građevinskog područja uređen. 

 

Članak 8. 

 

Članak 112. mijenja se i glasi: 

 

(1) Na cjelokupnom području obuhvata Plana Plan će se provoditi prema postupku 

predviđenom zakonom i ostalim propisima.  

(2) Na temelju Prostornog plana uređenja općine Pićan planira se izrada sljedećih 

dokumenata prostornog uređenja: 

 UPU1 - Urbanistički plan uređenja naselja Pićan, 
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 UPU2 - Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone "Pićan-Sjever", 

 UPU3 - Urbanistički plan uređenja golf igrališta Jakomići 

 UPU4 - Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Pićan – jug 

 

(3) Sukladno odredbama članka 79. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“, br. 153/13) obveza donošenja prostornih planova užeg područja (urbanistički planovi 

uređenja) određuje se za neizgrađene dijelove građevinskih područja – neuređene, prikazane 

na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja, listovi , 4D, 4E, 4H, 4I i 4J, 

ukoliko odredbama važećih propisa kojima se uređuju pitanja prostornog uređenja i prostornih 

planova šireg područja nije drukčije određeno. Granice obuhvata prostornih planova užeg 

područja odredit će se odlukom o izradi pojedinog prostornog plana, a sukladno odredbi 

članka 89. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13). 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 

(1) Elaborat Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, sadržaja izrečenog u 

članku 3. ove Odluke, izrađen je u šest (6) istovjetnih primjeraka – izvornika s potpisom i 

pečatom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Pićan. 

(2) Elaborat Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan  pohranjuje se u arhiv 

Općine Pićan. 

(3) Elaborat iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i 

prostornog uređenja, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zavodu za prostorno uređenje 

Istarske županije i Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu, prostorno uređenje i gradnju - Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Istarske 

županije sa sjedištem u Labinu. 

 

Članak 10. 

 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage dio kartografskih prikaza 

koji su sastavni dio Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene 

novine Općine Pićan, br. 10/05 2/09 i 5/15) i to: 

 

List br. NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA MJERILO 

   

1. Kartografski prikaz 3B – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja 

primjene posebnih mjera uređenja i zaštite       1: 

25 000 

1. Kartografski prikaz 4D        1:   5 000 

2. Kartografski prikaz 4E        1:   5 000 
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3. Kartografski prikaz 4H        1:   5 000 

4. Kartografski prikaz 4I        1:   5 000 

5. Kartografski prikaz 4J        1:   5 000 

 

 

Članak 11. 

 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana nakon objave u “Službenim novinama 

Općine Pićan“. 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik Vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

 

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

AKTI NAČELNIKA 

 

1. 

           
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinski Načelnik 
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: 022-05/15-01/43 

URBROJ: 2144/05-01-15-14 

Pićan, 01. prosinca 2015. godine 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. i čl. 93. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 82/15.), te članka 40. Statuta Općine Pićan („Službene novine 

Općine Pićan“, broj 2/12), Načelnik Općine Pićan dana 01. prosinca 2015. godine donosi 
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O D L U K U 

o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 

interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Pićan  
 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa 

za zaštitu i spašavanje na području Općine Pićan s ciljem priprema i sudjelovanja u 

otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 2. 

Operativne snage koje imaju obvezu sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih 

nesreća na području Općine Pićan su: 

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Pićan, 

2. Područno vatrogasno zapovjedništvo Labin, 

3. Javna vatrogasna postrojba Labin, 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan 

5. Gradsko društvo Crvenog križa Labin, 

6. Tim civilne zaštite opće namjene,  

 

Članak 3. 

(1) Operativne snage sudionici su aktivnosti zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i 

aktiviraju za provedbu mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te 

uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Dužnost operativnih snaga je ustrojiti 

interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih 

zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom 

području Općine  Pićan. 

(2) Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 

aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te 

prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine Pićan uz stručnu potporu 

Stožera zaštite i spašavanja Općine Pićan.          

 

Članak 4. 

(1) Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine  Pićan  su one pravne osobe koje 

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 

nositelji tih djelatnosti na području Općine Pićan. 

(2) Pravne osobe od interesa za zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara na području Općine Pićan  jesu: 

 

 Vodovod d.o.o. Labin 

 1. Maj d.o.o. Labin 

 Lovačko društvo “ Kamenjarka” Pićan 

 Veterinarska ambulanta Labin 

 Istarske ceste, nadcestarija Labin 

 Autotrans Rijeka, PJ Labin 
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Članak 5. 

Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju. Za 

razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. ove Odluke, 

dostavit će se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja Općine Pićan a radi usklađivanja djelovanja 

svih sudionika u provedbi zadaća zaštite i spašavanja  na području Općine Pićan. 

 

Članak 6. 

(1) Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke dužne su Općina  Pićan dostaviti sve raspoložive 

informacije i podatke važne za izradu Plana zaštite i spašavanja Općine Pićan. 

(2) Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke dužne su izraditi svoje operativne planove zaštite i 

spašavanja, te uskladiti ih sa Planom zaštite i spašavanja Općine Pićan . 

 

Članak 7. 

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Pićan zaključit će se ugovori o 

međusobnoj suradnji kojima će se u skladu sa Planovima zaštite i spašavanja Općine Pićan  

naročito definirati: potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema kao i 

vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća zaštite i spašavanja na 

području Općine  Pićan. 

 

Članak 8. 

U ugovorima iz članka 7. ove Odluke međusobna prava i obveze uredit će se sukladno 

odredbama: 

- Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), 

- Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(„Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.)  

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe 

mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 86/06.), 

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana 

(„Narodne novine“, broj 91/06.). 

 

Članak 9. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke izvan snage stavlja se Odluka o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Pićan 

(Klasa: 022-05/12-01/39, Urbroj: 2144/05-01-12-6 od 01.10.2012.g.). 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine   

Pićan“. 

 

 

                                                         

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 

            

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


