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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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-5 

Pićan, 21. ožujka 2018. godine 

 

          Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15) i članka 18. točke 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine“ Općine Pićan broj 2/12) 

Općinsko vijeće, na  sjednici održanoj dana 21. ožujka 2018. godine donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 
 

o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Pićan prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na 

području Općine  Pićan za 2017. godinu. 

 

Članak 2. 

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine  Pićan za 2017. godinu 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

                   Članak 3. 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenim novinama 

Općine Pićan» . 

                                                                            

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Potpredsjednik vijeća 

Dean Močinić, v.r. 
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UVOD 

 

 

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 - u 

daljnjem tekstu: Zakon) dana 01. kolovoza 2015. godine sustav zaštite i spašavanja u Republici 

Hrvatskoj uređen je kao sustav civilne zaštite, a čime se ne samo formalno, već i suštinski 

mijenjaju određeni oblici i sadržaji u provedbi mjera i aktivnosti radi spašavanja ljudskih života, 

materijalnih dobara i okoliša u velikim nesrećama ili katastrofama. 

Jedna od osnovnih novina Zakona je jasnije propisivanje nadležnosti sudionika i 

operativnih snaga u sustavu civilne zaštite po pitanjima značajnim za integriranje svih 

djelatnosti snaga, tijela i općenito jačanje sposobnosti cjelokupnog sustav za djelovanje u 

velikim nesrećama i katastrofama. 

Ovim su Zakonom preciznije i drugačije uređene zadaće i odgovornosti JLiP(R)S u 

pripremi, organizaciji i provedbi mjera civilne zaštite, a izvršene su i određene promjene u 

smislu kompatibilnosti sa zakonodavstvom i standardima EU. 

Temeljem odredbi Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području sustava civilne zaštite, razmatraju stanje 

sustava civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne 

zaštite u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove iz sustava civilne zaštite utvrđene 

zakonom. Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 

organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 

ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, 

a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu 

radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 

opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Sudionici u sustavu civilne zaštite temeljem čl. 8. Zakona su: 

- Vlada Republike Hrvatske, 

- Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, 

- tijela državne uprave i druga državna tijela, 

- oružane snage Republike Hrvatske i policija, 

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

         Općina Pićan (dalje u tekstu: Grad), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, 

uređuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje u sustavu civilne zaštite na svom 

području odgovornosti. 
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CIVILNA ZAŠTITA  

 

          Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih 

osoba, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  radi 

zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko 

- tehnoloških, ekoloških nesreća. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i 

za sigurnost Republike Hrvatske 

 

1. PROCJENA   UGROŽENOSTI  I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

     Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  predstavlja temeljni 

dokument kojim se  utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti 

adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno 

stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na osnovu kojeg se definiraju potrebne snage i 

sredstva, ali i izrađuje plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite u cjelini te za osnivanje 

postrojbe civilne zaštite  opće  i specijalističke namjene  kao potpora za provođenje mjera 

zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite.  

 Procjena ugroženosti Općine izrađena je i usvojena od Općinskog vijeća 03. svibnja 

2012.g. objavljena u „Službenim novinama Općine Pićan“ broj 5/12, a Plan zaštite i 

spašavanja i Plan civilne zaštite izrađeni su i usvojeni od Općinskog vijeća 28. ožujka 2013.g. 

objavljeni u „Službenim novinama Općine Pićan“ broj 4/13. 

 

        Nakon što je temeljem novog Pravilnika izvršeno usklađivanje planskih dokumenata i 

dobivena Suglasnost od strane DUZS-a na Procjenu ugroženosti, te je sa Planom ZiS i Planom 

CZ upućena  na razmatranje i usvajanje na općinsko vijeće .  

 

Sukladno odredbama Zakona, odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene 

rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.65/16) i Smjernicama za izradu 

procjene rizika za područje Istarske županije ( donesenim od Župana Istarske županije dana 3. 

veljače 2017. godine, Klasa:810-03/17-01/01, Urbroj:2163/1-01/8-17-3), Općina pristupila je 

izradi Procjene rizika. Sukladno članku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument za donošenje 

planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o 

sustavu civilne zaštite. 

U predstojećem razdoblju potrebno je temeljem Procjene rizika od velik nesreća za 

Općinu, kao polaznog dokumenta donijeti planske i ostale dokumente usklađene sa Zakonom 

i podzakonskim propisima, te do donošenja istih ostaju na snazi postojeći dokumenti iz ovog 

područja. 

 

 2. STOŽER  CIVILNE ZAŠTITE 

 

           Odredbama članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15)i 

članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16), utvrđena 
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je obaveza ustrojavanja Stožera civilne zaštite u svim jedinicama lokalne samouprave na 

razini Republike Hrvatske.  

          Stožer civilne zaštite Općine je  stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik Stožera 

           Stožer ima 11 članova koje je rješenjem imenovao Načelnik Općine Pićan, 18. srpnja 

2017.g. (KLASA: 022-05/17-01/32, URBROJ: 2144/05-01-01-17-18), a po prethodnom 

prijedlogu službi koje se u sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave  kao redovitom 

djelatnošću.  

 

 Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama  Zakona o  sustavu civilne 

zaštite i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ,te je kao takav kompetentan za 

pripremu i provedbu zadaća u području zaštite i spašavanja, odnosno pružanja maksimalne 

pomoći Načelniku u izvršavanju njegovih obaveza u slučaju većih nesreća ili katastrofa. 

 

          Održana je koordinacija Stožera Grada Labina, i općina Raša, Kršan, Pićan i Sv.Nedelja 

temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u pripremi za ljetnu požarnu sezonu. Koordinacija 

Stožera održana je 02. svibnja 2017.g.  

         

        Osposobljavanje  članova Stožera Grada Stožera Grada Labina, i općina Raša, Kršan, 

Pićan i Sv.Nedelja temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u pripremi za ljetnu požarnu 

sezonu.  Zapovjedništva civilne zaštite grada Labina te Područne vatrogasne zajednice Labin 

održano je 30. listopada 2014.godine, a u prosincu 2017.g. provedeno je osposobljavanje 

novih članova Stožera CZ.  

 

 

1. VATROGASTVO 

 

IZVJEŠTAJ O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN 

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE 

 

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku a 

svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz: 

- organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao 

nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju 

drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.): 

a) praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne 

postrojbe, 

b)  poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena, 

c)  briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom, 

d) provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno 

e) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim 

vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih 

vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije, 

 f) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima 



BROJ 3                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 22. ožujka 2018.  

 
7 

 

zaštite i spašavanja 

g) organizacija, pripomoć i učešće na tečajevima, seminarima iz oblasti 

zaštite i spašavanja  

h) briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara, 

- organizaciju i neposredno gašenje požara, organizaciju spašavanja ljudi i imovine 

ugroženih požarom, 

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, 

- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama  

- sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda  

- aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja 

- obučavanje i stručno osposobljavanje 

-  kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet,  

posjete),  

        -  obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne 

vatrogasne postrojbe 

 

Općenito o djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin 

Javna vatrogasna postrojba Labin u 2017. godini djelovala je temeljem zakonskih propisa, 

Planova zaštite od požara i Programa vlade RH. Operativne snage sastojale su se od: 

 27  profesionalna vatrogasaca 

 

Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može 

podijeliti u dvije osnovne aktivnosti u djelovanju: 

 

 OPERATIVA - gašenje požara te spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom i 

eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje 

drugih poslova  u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama 

 

PREVENTIVA  -  sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije 

 

Javna Vatrogasna postrojba Labin djeluje na području Grada Labina i Općina Raša, Sveta 

Nedelja, Kršan i Pićan. Površina Grada Labina iznosi 71,85 km² sa 12.426 stanovnika,  

Općine Raša 79,3 km² sa 3.533 stanovnika, Općine Sveta Nedelja 63,6 km² sa 2.958 

stanovnika, Općine Kršan 124,4 km² sa 3.264 stanovnika, Općine Pićan 50,92 km² sa 2.133 

stanovnika, tako da ukupna površina na kojoj djeluje Javna vatrogasna postrojba Labin 

ukupno iznosi 390,07 km². Na tom području živi 24.314 stanovnika prema zadnjem popisu 

stanovništva. 

Obalni dio morskog pojasa koji se proteže od Most Raše do Brestove iznosi 32,6 

milja.Općini  Raša pripada obalno područje od Trgeta do polovice uvale Prtlog u dužini od 

29,5km što odgovara 15,9 milja. Gradu Labinu pripada obalno područje koje se nastavlja od 

uvale Prtlog do Plomin luke u dužini od 22,8 km što odgovara dužini od 12,3 milja, općini 

Kršan pripada obalno područje od Plomin luke do uvale Stupova u Brestovi udaljenosti 8,2km 

što odgovara 4,4 milja.  

Teritorijalne vode pretežu se prema Kvarneru kod Plominskog zaljeva u dužini od 1,5 

milja, a kod Ravni prema Cresu 3 milje. 
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Cestovni dio na relaciji Most Raša – Brestova iznosi 27km, relacija Koromačno – Orič 

41km i Rabac – Orič iznosi 30km. 

 

VIDEO NADZOR I OPHODNJA 

 

U motrenju otvorenog prostora uključen je sustav video nadzora sa 4 kamere (Goli, 

Vodotoranj Brčica, Vidikovac, Brdo). Panoramske kamere pružaju uvid u stanje na terenu te 

ako se pojavi požar vatrogasci odmah kreću na intervenciju. Pored toga pomoću video 

nadzora kontrolira se i loženje vatre na otvorenom prostoru kada se izdaju odobrenja za 

loženje vatre na otvorenom prostoru ili kada je takvo loženje zabranjeno, što je značajno sa 

stanovišta preventivne zaštite od požara. 

Dodatno je u organizaciji Hrvatskih šuma nadziran prostor sa motrilačkih postaja i 

ophodnjama. 

  

Motritelji šumarije Labin:  Ubaš, Trgetari, Skitača,Sv.Marina,  

  

Izviđačko preventivna ophodnja:   Most Raša – Prtlog, Vozilići – Brestova 

I Z V J E Š Ć E 

O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN                                               

U 2017.GODINI ZA PODRUČJE OPĆINE PIĆAN 

VRSTA INTERVENCIJE 
BROJ 

INTERV. 

BROJ 

SUDION. 

UTROŠ.   

VRIJEME 

GAŠENJE 

POŽARA NA 

GRAĐEVINAMA 

STAMBENE GRAĐEVINE 1 3 3:00 

GOSPODARSKE I 

POSLOVNE GRAĐEVINE 
 

  

JAVNE GRAĐEVINE    

INDUSTRIJSKI OBJEKTI    

OSTALE GRAĐEVINE    

U K U P N O 1 3 3:00 

GAŠENE POŽARA 

NA OTVORENIM 

PROSTORIMA 

ŠUME    

ŠIKARA,MAKIJA,NISKO 

RASL,TRAVA 11 35 75:55 

POLJOPRIVREDNE 

POVRŠINE    

OSTALO    

U K U P N O 11 35 75:55 

IZGORJELA POVRŠINA 6,455ha 

GAŠENE POŽARA 

NA PROMETNIM 

SREDSTVIMA 

MOTORNA VOZILA 1 3 3:00 

ŽELJEZNIČKA 

VOZILA,ZRAKOPLOVI    

PLOVILA    

OSTALO    

U K U P N O 1 3 3:00 
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TEHNIČKE 

INTERVENCIJE-

SPAŠAVANJE 

LJUDI I IMOVINE 

U NESREĆAMA I 

ELEM. 

NEPOGODAMA 

NA OBJEKTIMA-

GRAĐEVINAMA    

AKCIJE SPAŠAVANJA 1 3 4:15 

U PROMETU    

U ZAŠTITI OKOLIŠA-

AKCIDENTI    

OTVORENI PROSTOR 1 4 13:05 

U K U P N O 2 7 17:20 

LAŽNE DOJAVE 

POŽARA    

TEHNIČKIH 

INTERVENCIJA    

UKUPNO    

EKSPLOZIJA UKUPNO    

VRAČENI S 

INTERVENCIJE 
UKUPNO 

   

IZVID UKUPNO    

NALOG UKUPNO    

OSTALO UKUPNO    

S V E   U K U P N O 15 48 99:15 

Š T E T A                                                                                 8800kn 

POVRIJEĐENI I 

POGINULI U 

POŽARIMA  I 

ELEMENTARNIM 

NEPOGODAMA 

LAKŠE 

VATROGASCI    

CIVILNE 

OSOBE     

TEŽE 

VATROGASCI    

CIVILNE 

OSOBE     

POGINULI 

VATROGASCI    

CIVILNE 

OSOBE     

IZDANA ODOBRENJA ZA LOŽENJE  NA 

OTVORENOM PROSTORU 
24 

 

Pregled broja požara, opožarena površina i materijalna šteta po općinama i Gradu Labinu od 

01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 

 

Grad/općin

a 

Na 

otvorenom 

prostoru 

Opožaren

a 

površina 

(ha) 

Požari 

na 

objektim

a i ostalo 

Šteta na 

otvoreno

m 

prostoru 

šume 

Šteta na 

objektima i 

ostalima 

Sveukupna 

šteta 

Labin 7 3,075 49 7 000kn 1 105 000kn 1 112 000kn 

Sveta 

Nedelja 
11 8,03 6 1500kn 16700kn 18200kn 

Pićan 11 6,455 2 6800kn 2000kn 8800kn 

Kršan 17 22,26 15 4750kn 913400kn 918150kn 

Raša  7 6,52 15 3200kn 74 500kn 77 700kn 
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Ukupno 53 46,34 87 23250kn 2 111 600kn 2 134 850kn 

 

Prikaz većih intervencija¸od 1.01.2017. do 31.12.2017. sa materijalnom  štetom 

 

- 03.01. – Požar kontejnera za smeće Antona Selana 8 Labin  – 2500 kn 

- 03.01. – Požar kotlovnice Topid 41 a ( OP Raša ) – 50 000 kn 

- 06.01. – Požar trave i šiblja Potpićan Vodogradnja – 2,8 ha 

- 06.01. – Požar trave i niskog raslinja Čepić polje – 2 ha 

- 07.01. – Požar  trave Čepić polje – 1,8 ha 

- 10.01. – Požar dimnjaka Stepančići 12 Nedešćina – 6 000 kn 

- 16.01. – Požar dimnjaka Prilaz Kikova 10 Kature – 1 500 kn 

- 17.01. – Požar dimnjaka Ripenda Brčica br. 46 – 1000 kn 

- 18.01. – Oluk od vode visi sa zgrade Sv. Nikole 15 – 1 500 kn 

- 29.01 – Požar kućica u AC Maslinica Rabac – 500 000 kn 

- 29.01. – Prometna nesreća cesta Šumber Potpićan – 20 000 kn 

- 02.03. – Požar trave i niskog raslinja Čepić polje – 1,5 ha 

- 04.03. – Požar sijena i drvene građe Šumber 106 – 4 000 kn 

- 05.03. – Prevrnuće osobnog automobila Labin Koromačno – 10 000kn 

- 11.03. – Požar kontenjera smeća Karla Kranjca 8 – 2 000 kn 

- 11.03. – Požar trave i šiblja Raša – 1,5 ha 

- 13.03. – Saobraćajna nesreća Rudarska 1 Labin – na procjenu 

- 29.03. – Požar trave i niskog raslinja Benkovići Šumber – 2 ha 

- 29.03. – Požar trave i niskog raslinja Rimanići Pićan – 2 500 kn 

- 02.04. – Požar trave i niskog raslinja Ružići – 1,7 ha 

- 02.04. – Požar borove šume Škabići 31¸Kršan – 2 500 kn 

- 04.04. – požar trave i šume Montovani Pićan – 1000 kn 

- 24.04. – Požar autobusa Načinovići OP Kršan – 400 000 kn 

- 30.04. – Požar dimnjaka Jasenovik 45 – 1 000 kn 

- 11.05. – Požar sušilice rublja Šćiri 3 – 10 000 kn 

- 22.05. – Požar dimnjaka Crodux – 1000 kn 

- 29.05. – Zapaljenje djela postrojenja TE Plomin – 500 000 kn 

- 30.05. – Prometna nesreća Štrmac Stepčići – 20 000 kn 

- 04.06. – Vozilo izletjelo u kanal kod autobusnog kolodvora – 25 000 kn 
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- 10.06. – Požar friteze u kuhinji Plominska 17 Rabac -10 000 kn 

- 11.06. – Požar kosilice Topid op Raša – 8 000 kn 

- 14.06. – Izljetanje auta Labin – Koromačno – 20 000 kn 

- 06.07. – Mačići na krovu Dječiji vrtić Pijerina Verbanac – 3 000 kn 

- 10.07. – Grana pala na auto Girandela Rabac – 40 000 kn 

- 13.07. – Požar auta kružni tok Labin- Raša – 15 000 kn 

- 15.07. – Izljetanje auta van ceste Becići Marići – 7 000 kn 

- 17.07. – Auto se prevrnuo na krov Vidikovac kod hotela – 25 000 kn 

- 21.07. – Požar na proizvodnoj liniji u Rockwoolu – 7 500 kn 

- 24.07. – Požar bala sijena Čepić polje – 2 000 kn 

- 28.07. – Požar šume Veli Kosi – 5 000 kn 

- 01.08. – Požar trave i niskog raslinja Staniševi-Reburići – 1 000 kn 

- 07.08. – Požar el. Stupa Bršica – 2 000 kn 

- 07.08. – Požar Šume polje Markoni – 2 000 kn 

- 09.08. – Sudar dva automobila Most Raša- 30 000 kn 

- 11.08. – Sudar dva automobila Raša – Labin – 30 000 kn 

- 12.08. – Curi voda u Konzumu – 1 500 kn 

- 13.08. – Požar kontenjera smeća Čambarelići 37 – 2 000 kn 

- 14.08. – Požar trave Tupljak op Pićan – 1 000 kn 

- 21.08. – Požar trave Šoteti prema Pilju – 1 000 kn 

- 01.09. – Požar trave i niskog raslinja Belušići Pićan – 1 000 kn 

- 02.09. – Požar praonice rublja u hotelu Narcis – 50 000 kn 

- 02.09. – Izljetanje auta van ceste Most Raša Barban – 10 000 kn 

- 24.09. – Požar suncobrana Alter Ego – 5 000 kn 

- 30.09. – Eksplozija u stanu Prilaz Vala – 1 500 kn 

- 01.10. – Požar kontenjera Trg 2 Ožujka – 2 500 kn 

- 01.10. – Požar javne govornice – za procjenu 

- 01.10. – Požar dva kontenjera kod Socijalnog  - 5 000 kn 

- 01.10. – Požar kontenjera smeća kod kolodvora – 2 500 kn 

- 08.10. – Požar stana Tomažići 61 – 5 000 kn 

- 24.10. – Požar turističke agencije Ulica Slobode 15 – 5 000 kn 

- 25.10. – Spašavanje mačke Ripenda Kras 30 e – 1 000 kn 
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- 09.11. – Ispomoć policiji u prometnoj nesreći Salakovci – 50 000 kn 

- 14.11. – Opasnost od pada nagnutih borova hotel Lanterna – 1 500 kn 

- 15.11. – Požar dimnjaka Dubrova 7 Potpićan – 1 500 kn 

- 29.11. – Sudar dva auta Čepić polje – 40 000 kn 

- 30.11. – Požar dalekovoda i trave Koromačno – 4 000 kn 

- 03.12. – požar osobnog auta Oršanići Pićan – 2 000 kn 

- 29.12. – Izlijetanje vozila gornji Rabac- 40 000kn 

 

 Prikaz aktivnosti vršenja usluga JVP Labin u 2017. godini 

 

 Prijevoz vode 

 

- 25.03.2017. – Prijevoz vode za kućanstvo ( Karbune ) 

- 01.04.2017. – Prijevoz vode ( Streljana ) 

- 13.04.2017. – Prijevoz vode za testiranje vodospreme  

- 27.06.2017. -  Prijevoz vode za divljač ( Vidikovac ) 

- 21.08.2017. -  Prijevoz vode za divljač ( Ripenda ) 

- 28.08.2017. – Prijevoz vode za potrebe mještana ( Grobnik ) 

- 10.11.2017. -  Prijevoz vode ( Štrmac ) 

- 30.11.2017. -  Prijevoz vode ( Labin – centar ) 

- 20.12.2017. -  Prijevoz vode ( Labin – centar ) 

 

 Osiguranje vatrometa i ostalih manifestacija 

 

- 06.05.2017. – Osiguranje 26. Rally Opatija  

- 10.05.2017. -  Osiguranje pri prezentaciji proizvoda ( Rockwool ) 

- 21.07.2017. -  Osiguranje vatrometa ( Autokamp Sv. Marina ) 

- 30.07.2017. -  Osiguranje manifestacija ( Legendfest ) 

- 25.08.2017. -  Osiguranje vatrometa ( Autokamp Sv. Marina ) 

- 25.10.2017. -  Osiguranje javnog skupa ( otvorenje sportskog centra ) 

- 05.11.2017. -  Osiguranje vatrometa ( Rabac hotel Mimoza ) 

- 10.12.2017. -  Osiguranje predstave Sjajni momci ( Dvorana Labin ) 

- 22.12.2017. -  Osiguranje vatrometa ( Zelenice Labin ) 

- 31.12.2017. -  Osiguranje vatrometa ( Rabac Valamar Sanfior ) 

 

 Vatrogasne vježbe 

 

- 10.02.2017. – OŠ Ivo Lola Rirbar ( Područna škola Vinež ) 

- 26.04.2017. – Vježba evakuvacije radnika iz radnih prostora Murexin Raša 

- 16.05.2017. -  Vježba evakuvacije i spašavanja ( Kamenolom Šumber ) 

- 17.05.2017. -  Pokazna vježba ( Centar Liče Faraguna ) 

- 25.06.2017. -  Vježba spašavanja i traganja na moru ( Rabac ) 

- 24.11.2017. -  Vježba evakuvacije, spašavanja i gašenja(Hep pogon Labin) 

- 07.12.2017. -  Vježba u TC Koromačno 
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 Ostale aktivnosti i usluge 

 

-  28.01.2017. – Pranje postrojenja 110 KV TE Plomin 

-  03.05.2017. -  Montaža antene Erikson Nikola Tesla ( Ravni ) 

-  28.05.2017. -  Čišćenje podmorja u uvali Tunarica   

-  08.07.2017. -  Pranje ceste ( Snašići ) 

-  12.07.2017. -  Zalijevanje nogometnog terena ( OŠ Matije Vlačića ) 

-  13.07.2017. -  Zalijevanje nogometnog terena ( OŠ Matije Vlačića ) 

-  21.07.2017. -  Pranje nogometnog igrališta i parkirališta ( Štrmac ) 

-  29.07.2017. -  Namakanje terena za konjički klub ( Brdo – Labin )  

-  13.10.2017. -  Program prometne kulture za najmlađe ( OŠ Matije Vlačić ) 

-  28.11.2017. -  Ispumpavanje bazena kraj nogometnog igrališta ( Raša ) 

 

 Piljenje drva 

 

- 09.06.2017. -   Piljenje grana ( restoran Dubrova ) 

- 20.10.2017. -   Piljenje grana ( Vrećari ) 

- 06.12.2017. -   Piljenje suhog stabla ( Labin ) 

 

 Intervencije DVD-a  Pićan za 2017. 

 

 

16.02.2017. šumski požar Obrš, 6 člana DVD- a,2 vozila kombi i kamion Mercedes, 50 km, 

utrošeno vrijeme 5h 24 min 

 

-29.03.2017. šumski požar  Benkovići-Cinzebi, 3 člana DVD- a,1 vozilo Mercedes kamion, 

20km, utrošeno vrijeme 7h 30 min 

 

-29.03.2017. šumski požar Lukeži-Relji, 2 člana DVD- a, 1 vozilo Mercedes kamion, 20km, 

utrošeno vrijeme 3 h 40 min 

 

-02.04.2017. šumski Škabići ( Brdo ),4 člana DVD- a,1 vozilo Mercedes kamion, 35 km, 

utrošeno vrijeme 10h 

 

-04.04.2017. šumski Montovani, 3 člana DVD- a,1 vozilo Mercedes kamion, 15 km, utrošeno 

vrijeme 5 h 

 

-29.06.2017. piljenje drva Pićan, 1 člana DVD- a,1 vozilo, utrošeno vrijeme 3 h 5 min 

 

-14./15.08.2017. šumski požar Most Pićan, 1 člana DVD- a, 1 vozilo Mercedes kamion, 2 km, 

utrošeno vrijeme 30 min 

 

-19.08.2017. šumski Jakovice ( Sv. Katarina ), 1 člana DVD- a, 1 vozilo , utrošeno vrijeme 3 

h 48 min 

 

- sveukupno utrošeno 35:52sati 
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- sveukupno članova DVD-a 21 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan 

       

Zadaće Društva, zastupnici Društva,  pravni okvir, cilj i svrha Društva 

Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o 

vatrogastvu. Društvo je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog 

interesa, u djelatnosti zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine i drugih aktivnosti. Članovi 

Društva su fizičke (i pravne) osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, 

te obavljaju i druge poslove kojima se ostvaruju ti ciljevi. Društvo je osnovano na 

dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti, te promicanja, razvitka i 

unapređenja zaštite od požara i vatrogastva. 

Naziv Društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan, skraćeni naziv Društva je: 

DVD Pićan. Sjedište Društva je u: 52332 Pićan, Pićan 40. Registarski broj udruge: 

18001217, OIB udruge: 51324745993. Društvo zastupaju Silvano Smoković, predsjednik 

Društva, Antun Selar, zapovjednik Društva, Mladen Kiković, tajnik Društva. Osoba 

imenovana likvidatorom Društva je:  Bojana Rončević dipl.iur.  

Statut društva (usklađen s novim Zakonom o udrugama, NN 74/14, 77/17) je na snazi 

od 23. svibnja 2015. godine donesen od strane Skupštine Društva., te je usklađivanje u 

registru udruga izvršeno. Općim aktom (Statutom) uređena su sva pitanja unutarnjeg 

ustroja.   

Područje djelovanja i odgovornosti Društva je područje općine Pićan i područje 

Istarske županije. Društvo se udružuje u Područnu vatrogasnu zajednicu Labin.  

Društvo ima slijedeće ciljeve: unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva, 

učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti, poticanje aktivnosti na provođenju preventivnih i 

drugih mjera u ostvarivanju zadataka zaštite od požara, te radi unaprjeđivanja vatrogastva u 

cjelini, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje, 

kontinuirano pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva, aktivnosti 

u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, promicanje značaja 

dobrovoljnog vatrogastva, razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, 

požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva. 

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: gašenje požara, 

spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te 

obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama;  provedba poslova 

kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara;  uključivanje u sustav zaštite i 

spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa;  osposobljavanje i usavršavanje članova 

temeljem važećih propisa;  provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih 

propisa; nabavka, čuvanje, vođenje evidencije i održavanje propisane osobne i skupne 

vatrogasne opreme Društva; organizacija pokaznih vježbi i prezentacija; promidžbene 

aktivnosti; promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti;  provedba 

preventivnih pregleda;  rad s vatrogasnom mladeži i pomlatkom; rad s natjecateljskim 

timovima; organizacija savjetovanja i seminara;  organizacija kulturnih, sportskih, i drugih 

aktivnosti;  sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;promicanje i zastupanje zajedničkih 

interesa svojih članova; dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za 

svoje zaslužne članove; suradnja s državnim tijelima, jedinicama lokalne i regionalne 

samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim tijelima radi 

unapređivanja vatrogastva;  obavljanje uslužnih djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, 
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održavanje vatrogasne tehnike i sl.) u skladu s važećim propisima; organizacija i provedba 

drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva. Društvo kao udruga može 

obavljati i gospodarske djelatnosti kojima stječe prihode, ali ne radi stjecanja dobiti njezinih 

članova ili trećih osoba. 

 

Članstvo Društva i tijela društva 

 

Društvo na dan 31.12.2017. ima sljedeće članstvo:  

Operativni članovi:  20 članova; Izvršujući članovi: 37; Ukupno članova s pravom glasa na 

Skupštini: 57 članova. Pričuvni članovi: 39; mladež i djeca: 4; pristupnici: 5; pridružujući 

član: 1, sveukupno: 106 članova. Sukladno Statutu svi članovi društva tvore Skupštinu 

Društva koja broji 106 člana, a 57 članova ima pravo glasa. 

Društvo ima oformljena  slijedeća tijela: Predsjednik skupštine koji je ujedno i 

predsjednik Upravnog odbora ; Dopredsjednik skupštine , Upravni odbor – 11 članova; 

Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika, Nadzorni odbor – 3 člana, Komisija za stegovne 

mjere – 3 člana, Članovi PVZ Labin 2 – predstavnika, voditelji mladeži – 2, Zapovjedništvo – 

5 članova, tajnika društva, skladištare - 3 člana.  

Na  osnovu Procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara općine Pićan 

udruga DVD-a Pićan na području općine djeluje kao središnje društvo sukladno članku 3. 

Zakona o vatrogastvu. Na osnovu članka 13.  Pravilnika o osnovama organiziranosti 

vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94) vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih 

vatrogasaca DVD Pićan ima propisani broj dobrovoljnih vatrogasaca (djeluje 20 operativnih 

dobrovoljnih vatrogasaca). 

Dvadeset (20) operativnih članova postrojbe posjeduju uvjerenje ispitanog vatrogasca 

izdano od strane Vatrogasne Zajednice Istarske županije Pula tijekom 2006., 2009., 2012., 

2016. i 2017. godine. Za operativne članove posjeduje se svjedodžbe o zdravstvenoj 

sposobnosti radnika za obavljanje poslova vatrogasaca izdano od strane izdano od strane 

specijaliziranih zdravstvenih ustanove za medicinu rada i športa. 

 

Materijalna sredstva -osobna i zajednička oprema 

Društvo posjeduje materijalna sredstva:  

- vatrogasno navalno vozilo, propisno obilježeno svjetlosnom i zvučnom 

signalizacijom, opremljeno rezervoarom za vodu 2500 litara, visokotlačnom pumpom, 

kompletom vatrogasnih cijevi C,D, navalna cijev, pokretni  hidrant, motorna pila za 

drvo, mlaznice, uređaj za  pjenu, konopi, vatrogasni aparati,  

- kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca, propisno obilježeno svjetlosnom i zvučnom 

signalizacijom , za prijevoz 9 osoba i tereta do 3500 kg ukupne mase. 

- osobna oprema: 20 operativnih vatrogasaca su djelomično opremljeni vatrogasnim 

odijelima za šumske požare, čizme, potkape, rukavice, vatrogasna kaciga 

- dio vatrogasaca je opremljeno i neobaveznom opremom: radna odijela, radne cipele, 

košulje d.r i kr., puloveri, majice, kape.  

- Društvo posjeduje svečanu zastavu i zastavu društva, 

- Društvo posjeduje 3 motorna puhača za gašenje šumskih požara s gorivom, 10 

brentača 20 lit za gašenje vodom, štihače, pribor za hidrante, 

 

Operativni članovi postrojbe DVD-a koji obavljaju poslove vatrogasaca (20 

pripadnika) nisu u dovoljnoj mjeri opremljeni sukladno Pravilniku o minimumu tehničke 

opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). Za dobrovoljne vatrogasce nedostaju:  
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- Osobna zaštitna oprema:  zaštitna odjeća za vatrogasce (4 kom), zaštitna vatrogasna 

kaciga, štitnici lica i viziri (20 kom), zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru 

(8 kom), maska za cijelo lice (20 kom), polumaska ili četvrtmaska (20 kom), zaštitne 

vatrogasne naočale (12 kom), rukavice za zaštitu od mehaničih rizika (20 kom). 

- Zajedničku zaštitna oprema-kompletno ne posjedujemo.  

- Posjedujemo vatrogasnu užad te 1 komplet ronilačkog uređaja i ronilačko odijelo.  

- Drugu osobnu oprema-kompletno ne posjedujemo. 

Društvo ne posjeduje skladište za opremu (vatrogasni dom). 

 

Vatrogasna postrojba udruge DVD-a Pićan ne posjeduje propisanu opremu i sredstava 

za gašenje prema odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih 

postrojbi RH (NN 43/95) iz razloga što ne posjeduje autocisternu temeljem članka 37. 

Pravilnika, a u skladištu ne posjeduju svu opremu propisanu člankom 39. gore navedenog 

Pravilnika koja vatrogasne postrojbe sukladno Pravilniku moraju posjedovati te usvojenoj 

Procjeni ugroženosti od požara na Općinskom vijeću. Postrojba posjeduje navalno vozilo 

(MERCEDES) i kombi vozilo (MERCEDES) za prijevoz vatrogasaca na požarište koja nisu u 

potpunosti opremljeni opremom sukladno Pravilniku.       

 

Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima  

Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima su zapovjednik vatrogasne 

postrojbe g. Antun Selar i zamjenik vatrogasne postrojbe g. Aničić Patik koji posjeduju 

propisanu stručnu spremu o čemu su predočene svjedodžbe o završenom školovanju. Isti 

imaju položen Stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija. Zapovjednik posjeduje 

propisanu stručnu spremu-upravni pravnik, zvanje vatrogasnog časnika te 13 godina 

odgovarajućeg iskustva u radu vatrogasne postrojbe.  Zamjenik zapovjednika posjeduje 

propisanu stručnu spremu-VSS- diplomirani inženjer strojarstva, zvanje vatrogasnog časnika 

te 11 godina odgovarajućeg iskustva u radu vatrogasne postrojbe. Zapovjednik g. Antun Selar 

te zamjenik zapovjednika Patrik Aničić imenovani su strane postrojbe DVD–a za 

zapovjednika odnosno zamjenika, te su potvrđeni od strane općinskog načelnika općine Pićan. 

 

Izvješća o radu 2013.-2017. 

Izvješće o radu za 2013. godinu 

- 20.08. gašenje požara na požarištu Pojimanu 4 v./1 navalno vozilo – 10 sati 

- 21.09 Odštopavanje trumbine oborinskih voda u Švićima 2 v. - 5 sati rada 

- prijevoz vode za domaćinstva - 21 sati 

Izvješće o radu za 2014. godinu 

- 26.04.  Požar objekta - Požar u tvornici Big Toys u Potpićnu – 1 vatrogasac – 5 h 

- 20.,21.,22.i 23.05. Prijevoz humanitarne pomoći sa kombijem za Crveni križ, za pomoć 

poplavljenim u Slavoniji na relaciji Pićan – Labin – Pazin, sudjelovalo 5 vatrogasaca, 

utrošeno 50 sati rada 

- 27., 28. i 29. 05. Sakupljanje pomoći po župi za Župni caritas kombijem te prijevoz u Pazin 

za pomoć poplavljenim u Slavoniji. Sudjelovalo 4 vatrogasca utrošeno 84 sati rada. 

- 28. 10. Požar objekta - Belušići – bale sijena. Angažirano  navalno vozilo i kombi vozilo, 

sudjelovalo 5 vatrogasaca, 30 sati rada. 

- 07. 11. Tehničke intervencije uslijed vremenskih nepogoda - Poplava na mostu preko Raše u 

Potpićnu. Sudjelovalo 5 vatrogasaca, 35 sati rada. 

- 08. 11. Tehničke intervencije uslijed vremenskih nepogoda - Ispiranje zemlje s ceste u 

Tupljaku s navalnim vozilom. Sudjelovalo 2 vatrogasca, utrošeno 8 h. 
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- 12. 11. traganje i spašavanje: Potraga za nestalim članom DVD-a  - vatrogascem, na 

području Oriča, Jurani, Montovani, Marinjaši. Sudjelovalo 20 vatrogasaca, utrošeno 60 sati 

rada. 

- 20. 12. Pranje ceste navalnim vozilom kod Rockwoola 2 vatrogasca, 8 h rada. 

 - prijevoz vode za domaćinstva - 45 sati rada. 

Izvješće o radu za 2015. godinu 

- 17.02.2015. - požar Jurani kamion i kombi - 9 vatrogasca, 27 h 

- 20.02.2015- požar Tominčići. – kamion i kombi - 4 vatrogasca, 6h 

- 01.03.2015. - požar Donji Kralji– kombi - 2 vatrogasca, 4h 

- 6.3.2015. - požar Belušići– kamion i kombi - 8 vatrogasca, 24h 

- 10.03.2015. - požar Jurani-Orič– kamion i kombi - 7 vatrogasca, 14h 

- 14.03.2015. - požar Bošeniga– kamion i kombi - 4 vatrogasca, 6h 

- 14.03.2015. - požar Jurani-Gradina– kamion - 6 vatrogasca, 18h 

- 20.03.2015. - požar Benići– kamion - 2 vatrogasca, 8h 

- 22.3.2015. - požar Bošeniga– kamion – 2 vatrogasca, 8h 

- 14.07.2015. regulacija prometa na pogrebu u Tupljaku 5 vatrogasca, 20 h 

- 15.06.2015. - požar Oršanići– kamion - 1 vatrogasac, 4h 

- 23.07.2015.– požar Učka Plominska gora – kamion i kombi 10 vatrogasca 100 h  

- 24.07.2015.- - požar Kršan Pristav kombi – 6 vatrogasca, 30 h rada 

- 25.07.2015. - požar Kršan - Lazarići –– kombi 7 vatrogasca, 49 h rada 

- 15.08.2015. - požar Nedešćina – Ružići  – kombi 2 vatrogasca, 8 h rada 

- 02. i 03.09.2015. – potraga za nestalom djevojčicom u Lukežima – 35 vatrogasca, 200 h 

- 09.12.2015. - požar kuće u Pićnu kod obitelji Težak – navalno vozilo, 4 vatrogasca, 16 h 

-       prijevoz vode za domaćinstva - 80 sati rada. 

-      Dežurstvo tijekom protupožarne sezone u ljetnoj sezoni kombi i 2 vatrogasca po danu 

180 h 

Novi Vatrogasni dom: izrađuju se projekti, a svi uvjeti su dobiveni a projekt treba ići još 

na suglasnost.  

Izvješće o radu DVD Pićan 2016.  

- 12.07.2016.-regulacija prometa za pogreb Ivana Stojšića 8 vatrogasca 40 sati rada 

- 12.08.2016. – požar kod Bolobani2 vatrogasca 4 h 

-  prijevoz vode za domaćinstva - 80 sati rada 

- Pasivno dežurstvo svih vatrogasaca i članova tijekom protupožarne sezone 2016. godine te 

Dežurstvo tijekom protupožarne sezone u ljetnoj sezoni kombi i 2 vatrogasca po danu 180 h.  

  

Poslovi i zadaci preventivne djelatnosti 

 

U razdoblju povećanih i velikih opasnosti od požara na otvorenim prostorima dobrovoljna 

vatrogasna društva DVD Rabac-Labin i DVD Sv. Nedelja osigurala su i organizirala motrenje 

i ophodnju cijelog područja koje pokrivaju, te DVD Kršan na području Brestove - Vidikovac. 

Obzirom da je velika opasnost od požara vikendom, postavljena je patrola u Prtlogu, a DVD 

Kršan patrolira na području Učke. 

Preko lokalnih sredstava javnog informiranja vršeno je upoznavanje pučanstva s opasnostima 

od nastanka požara, kao i posljedicama koje izaziva, što je posebno došlo do izražaja u 

mjesecu svibnju-mjesecu zaštite od požara. 

Izdano je 780 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru. 

Od strane Hrvatskih šuma – šumarije Labin, formirane su interventne jedinice sa ciljem 

sprječavanja požara, koje su također u okviru redovne djelatnosti vršile ophodnju, motrenje, 
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dojavu požara; patrola Brestova-Plomin i Labin-Prtlog-Raša, te motrenje u autokampu Sv. 

Marina, na Skitači, Ubašu, Trgetarima i Grpcu( Plominska gora). 

 

 Potrebna oprema  za sustav civilne zaštite 

 

U prilogu se nalazi  popis nabavke dodatne opreme JVP Labin , odnosno za Sustav zaštite i 

spašavanja, i to:  

- spusnica 

- zračni jastuk 

- hidraulične škare 

- potapajuća pumpa monofazna i trofazna 

- šest kompleta za spašavanje iz dubina i visina 

- osam kompleta za ronjenje 

- prsluci za spašavanje 10 kom 

- plutajuča užad 10 kom 

- razne brane i apsorbenti 

- jedan gliser za rad na vodi 

- dva mala šatora  - 10 osoba 

- dva velika šatora – 50 osoba 

- 20 interventnih odijela 

- 20 vatrogasnih kaciga (šljemova) 

šest  kompleta odijela za agresivne tvari 

- četiri kompleta odijela za prilaz vatri 

- sustav  veze 

 

 

 

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu 

Pićan u  2017. godini. 

 
          U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2017. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne 
izvršiti i jedinice lokalne samouprave. 

         Program  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih 

ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih 

organizacija u provedbi mjera zaštite od požara.  
          Na tematskoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Labina i općina Raša, Sv.Nedelja, 
Pićan i Kršan  koja je  bila vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2017. godini  
usvojen je Plan rada Stožera CZ Grada Labina, Plan aktivnog uključenja na gašenju požara 
otvorenog prostora JVP koja je  bila vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2017. 
godini  usvojen je Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Labin i 
svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Labin za 2017. godinu i financijski plan 
osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone, te predložen 
za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na području PVZ Labin.   
 

          Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Pićan u 2017. godini,  Načelnik 
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Općine Pičan donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih  

mjera  zaštite  od  požara na  području Općine  za 2017. godinu. 

 

 

1. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE  

ŽUPANIJE 

 

 

Osnovna zadaća Službe civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. Uloga stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u 

obavljanju administrativno - stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje 

članova stožera do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima civilne 

zaštite susjednih općina, gradova do županije. Služba CZ VZIŽ ustrojena je 01.01.2006. g. i 

od tada kvalitetno izvršava svoje zadaće i obaveze temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i 

potpisanog Sporazuma s svim općinama, gradovima i županijom.  

 

Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih 

akcija spašavanja na području čitave županije - od potraga za nestalim osobama do šumskih 

požara i spašavanja iz mora, te bujičnih poplava. Zajedno s Zavodom za hitnu medicinu IŽ, 

pomagali su protueksplozivnom odjelu PU Istarska u organizaciji deaktiviranja minsko 

eksplozivnih naprava, učestvovala u provođenju vježbi u osnovnim školama i  vrtićima. 

 

           Pored mnogih zadaća i obveza, Služba  civilne zaštite učestvovala je  u pripremi  i 

organizaciji sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije u travnju i svibnju na kojoj su 

razmatrana pitanja u svezi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.g., i priprema za turističku sezonu, u listopadu, 

priprema za poplave i u  prosincu  sjednica u svezi provedbe mjera civilne zaštite u slučaju 

zimskih uvjeta na području Istarske županije. Održano je ukupno 46 sjednica Stožera CZ. 

 

          Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog dana Civilne zaštite održano je u Istarskoj 

županiji,Gradu Puli, Labinu i Pazinu. 

     

          U Osijeku je u travnju 2017.g. održana izborna Skupština Platforme hrvatskih županija 

i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, a u listopadu u Karlovcu 1. sjednica Skupštine 

gdje je u radu Skupštine sudjelovala i Služba CZ 

 

          Za potrebe Istarske županije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o vođenju 

evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Služba CZ izradila je 

evidenciju operativnih snaga u IŽ ( postrojbe CZ JLS, HGSS, Crveni križ IŽ i Vatrogasna 

zajednica) .Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i osobe zadužene neposredno 

za provođenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa zadaćama i aktivnostima JLS koji 

proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih akata. 

 

          I u 2017.g. nastavljena je suradnja  sa  predstavnicima civilne zaštite Republike 

Slovenije i autonomne pokrajne Friuli-Venezia -Giulia Republike Italije uz podršku Istarske 

županije ( resor međunarodne suradnje i europske integracije ) u okviru Jadranske Euroregije  

sa ciljem podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva ( domaćeg i turista ), imovine te 

eko-sustava u regiji. 
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Na poziv Civilne zaštite Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia, a povodom obilježavanja 

obljetnice velikog potresa kod Udina, djelatnici Službe CZ prisustvovali su pokaznoj vježbi 

SERM-EX 2017, te smotri opreme i tehnike s kojom raspolaže CZ FVG 

 

5. CIVILNA ZAŠTITA 

   

             Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i 

spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne 

djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. 

         Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroženosti, i to na razini gradova 

kao postrojbe specijalističke namjene i postrojbe opće namjene. 

         Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 

uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07.) uređuje  osobni i materijalni ustroj postrojbi 

civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te 

oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite. 

         Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom o ustrojavanju Postrojbe civilne 

zaštite Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 4/10),  ustrojena je Postrojba  

civilne  zaštite  opće namjene.  

 

          I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene u sastavu: 

1.    Tim opće namjene koji se sastoji se od 2 skupine i veličine je 20 pripadnika. 

                 

              Postrojba je ustrojena sukladno pravilima struke u timove, skupine i ekipe, određeni 

su svi zapovjedni sastavi u potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku određena 

njegova dužnost i raspored u postrojbi. Utvrđena su i mobilizacijsko zborište, a za svakog 

pripadnika postrojbe izrađen je mobilizacijski poziv u dva primjerka. Pozivarski sustav za 

pripadnike civilne zaštite Općine  razrađen je prema načelu samopozivanja, čime je stvoren 

dio potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje postrojbi.   

         Postrojba nije popunjena skupnom i osobnom opremom te bi njezino angažiranje  u 

situacijama koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano. Bez obzira što su 

pripadnici postrojbi birani prema zanimanjima, afinitetima i sposobnostima, za zahtjevnije 

zadaće zaštite i spašavanja, pripadnike postrojbi potrebno je dodatno obučiti i uvježbati,  što 

bi trebala biti jedna od zadaća u narednom razdoblju. 

 Kod angažiranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pričuvnom sastavu kojega prije 

angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno vrijeme (8 

– 12 sati). 

          Snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće na području Općine  zapovijeda Općinski načelnik . 

  Za sve navedene aktivnosti za izgradnju sustava civilne zaštite na području Općine 

Pićan, trebaju se angažirati sve stručne službe općine,  te pravne osobe i službi koji se bave 

djelatnostima u sustavu CZ. 
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Dan civilne zaštite 

 

         Uz sudjelovanje predstavnika Grada Labina i općina Raša, Kršana, Sv.Nedelja i Pićna, 

načelnika i članova Stožera Zaštite i spašavanja Grada Labina  i susjednih općina, te 

predstavnika Vatrogasne zajednice Istarske županije, Područne vatrogasne Zajednice Labin, 

Dobrovoljnih vatrogasnih društava, Policijske postaje Labin, GD CK Labin i medija održano 

je prigodno predavanje i rasprava o značaju civilne zaštite, odnosno sustavu zaštite i 

spašavanja i njegovom razvoju  kako bi se moglo učinkovito reagirati na sve opasnosti koje 

ugrožavaju ljudsku zajednicu (zemljotresi, poplave, veliki šumski požari, industrijske nesreće 

u postrojenjima sa opasnim tvarima koje mogu ugroziti i širu okolinu, velike prometne 

nesreće, zagađenja okoliša i slično). 

 

6. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE PIĆAN 

        

 U nastavku ovog Izvještaja  kratko su opisane službe i pravni subjekti koji se zaštitom i 

spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, kao i neke specifične udruge građana 

značajne za sustav CZ u Općini.  

         Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, a osobito one u 

vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, 

a posebno u slučajevima većih nesreća i katastrofa . 

 

7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE  

 

- Na području općine Pićan tijekom 2017. godine nije prijavljena niti jedna epidemija 

zarazne bolesti. 

- Također nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja. 

- Nije prijavljen niti jedan ekološki incident. 

Radi poboljšanja sustava dojave u slučajevima izvanrednih stanja kod pojave zarazne bolesti u 

epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog značaja, kao i 

kod pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se Službi za epidemiologiju u Labinu na tel. 

858-014 ili mob. 099/2620071 ili u Puli na tel. 529-017, 529-046 ili na mob. dežurnog 

epidemiologa 098/441821 

 

 

8. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 

 

1. Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine na području zaštite i spašavanja 

Kroz proteklu je godinu je u  Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije ukupno pregledano 

49 260 pacijenta, od čega 33 644 u ambulanti, a 15 616 na hitnim intervencijama. 

Po ispostavama: 
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      Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine  

   

 

ISPOSTAVA TEREN 

REANIMACIJSKI 

PROSTOR UKUPNO 

BUZET  576  2661  3237 

LABIN  1756  8703  10459 

PAZIN 1142  3225  4367 

POREČ  2258 3175  5433 

PULA 6579  7116 13695 

ROVINJ 1448  2252  3700 

UMAG 1856 6512  8368 

UKUPNO 15616  33644  49260 

 

Pregled ostalih aktivnosti: djelatnici su uključeni u edukacije za vozače, medicinske 

sestre/tehničare i liječnike po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i 

naprednog održavanja života odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih 

stanja. Liječnici educirani su za korištenje FAST ultrazvuka. Timovi ZHMIŽ su 

sudjelovali u dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće, kao i u državnoj vježbi velike 

nesreće u travnju 2017. Provođeni su redoviti mjesečni sastanci unutar ispostava. 

Kontinuirano se radi na poboljšanju kvalitete rada i boljoj opremljenosti kako bi naši 

pacijenti dobili najkvalitetniju hitnu zdravstvenu skrb kada im je potrebna. 

2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja  

    u 2017. godini: 

- državna vježba velike nesreće 20.-23.4.2017. na više lokacija u Istri gdje je 

sudjelovalo dvanaest timova ZHMIŽ iz svih ispostava. 

- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te 

filmskim festivalima tijekom cijele godine 

3. Prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja 

U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja u ZHMIŽ razrađen je plan postupanja 

uvelikim nesrećama, te se provode dvije vježbe velike nesreće na razini Županije.  

Potrebno je na razini žurnih službi Istarske županije (uključiti i krizni stožer) upoznati sve 

djelatnike sa zajedničkim protokolom i načinom djelovanja radi bolje koordinacije.  

Molimo da se ulože napori, kako od građana tako i svih relevantinih struktura u gradovima 

i općinama, da se svaka kuća ili stambena jedinica vidljivo označi kućnim brojem jer 

brzina pružanja pomoći često ovisi o brzini pronalaženja točnog mjesta intervencije. 

Molim označiti putokazima prilaz plažama i kampovima na područjima gdje isto još 

nije označeno. 

Ove se godine vršilo mnogo radova obnove i sanacije prometnica, no iznimno rijetko 

smo o tome bili obaviješteni, molim da se žurne službe o tome obavijeste na vrijeme.  
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Potrebna je dodatna edukacija građana u pružanju osnovnog održavanja života i rada s 

AVD-om. Isto tako edukacija pozivanja hitne medicinske službe, kako pozvati u 

hitnom slučaju, da se ne gubi dragocjeno vrijeme do dolaska pacijentu. 

2017. godine zabilježeno je  u evidenciji ZHMIŽ 438 prometne nesreće, i to kako slijedi: 

Isp.Buzet 19 

Isp.Labin 70 

Isp. Pazin 30 

Isp.Poreč 94 

Isp.Pula 162 

Isp. Rovinj 37 

Isp. Umag 87. 

 

Značajan broj prometnih nesreća su biciklisti.  

Sukladno tome potrebno je učiniti biciklističke staze, obnoviti i evaluirati prometnice.  

S poštovanjem,                    

 

9. KOMUNALNO PODUZEĆE  „1 MAJ LABIN“    

 

Budući da se trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin bavi komunalnom  djelatnošću 

koja po svojoj naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi (skupljanje komunalnog otpada, 

zbrinjavanje na odlagalištu te pogrebne usluge), izrađeni su Operativni planovi za iznenadna 

zagađenja ili izvanredne situacije koje se mogu dogoditi s obzirom na djelatnost koju 

obavljamo. 

            U Operativnim planovima imamo razrađene i propisane mjere i aktivnosti za 

provođenje plana, osigurana materijalna i tehnička sredstva, sistem uzbunjivanja i javljanja. 

Za provođenje određenih aktivnosti imamo osposobljene djelatnike. 

 

U 2017. godini nije aktivirana niti jedna mjera prema donesenim Operativnim 

planovima iz razloga što nije bilo izvanrednih aktivnosti na području zaštite i spašavanja. U 

istoj godini preventivno smo prilikom obavljanja svojih redovnih djelatnosti izvršavali 

slijedeće: 

- održavanje nerazvrstanih cesta - zimska služba 

- održavanje protupožarnog puta na odlagalištu komunalnog otpada Cere 

- pranje kontejnera za otpad specijalnim vozilom  

- preventivna deratizacija odlagališta otpada 

- mjerenje emisija odlagališnih plinova na odlagalištu Cere  

- mjerenje emisija procjedne i oborinske vode s površine odlagališta  

- kontrola stabilnosti tijela odlagališta 

- kontrola protupožarnih aparata i opreme u vozilima i objektima 1. MAJ d.o.o., Labin. 

 

10. KP „VODOVOD do.o.“ LABIN 

 

Pregled aktivnosti: Obavljene su vježbe evakuacije i spašavanja u svibnju 2017.g. na 

lokacijama Vodovoda Labin d.o.o. i to u CS Fonte Gaja i Fekalnoj stanici Starci. Redovito se 

kompletiraju upute za rad na siguran način i znakovi sigurnosti u vezi zaštite na radu, zaštitu 

od požara i sl. Toksikološki ispit uspješno je položilo 5 radnika. Edukaciju higijenskog 

minimuma u 2017. god. položio je 1 radnik. Redovito se vrši zbrinjavanje opasnog  i ostalog 

otpada sa ovlaštenom firmom (PVC i ostali otpad, žarulje, toneri, baterije, mulj sa UPOV-a 
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Labin itd.) uz propisno evidentiranje u očevidnicima. Po objektima se redovito vrši 

preventivna deratizacija i dezinsekcija uz monitoring ZZJZ IŽ. 

 

Izvanredne situacije:.  

Nakon 2016.god. kada je prvi put došlo je do pojave zamućenja Izvorišta Plomin, u srpnju 

2017. god. nakon obilnih padalina u popodnevnim satima došlo je do pojave zamućenja 

izvora Plomin. Provedene su aktivnosti otklanjanja i ispiranja sistema te se vodoopskrba 

odvijala od strane izvora Fonte Gaja-Kokoti. 

Zbog povećanih oborina u par navrata imali smo pojavu zamućenja izvora Fonte Gaja i 

Kokoti. Pristupilo se crpljenju vode iz izvora Mutvica tako da se nije povećao parametar 

mutnoće vodoopskrbne mreže. 

Izvanrednih aktivnosti kao posljedica niskih temperatura nije bilo. Ukupne oborine u 2017. g. 

iznose 1833,8 l/ m2 što je na nivou 2016. god. i spada u godine s obilnijim padalinama. 

 

Potrebe: Vodovod Labin d.o.o. je opskrbljen opremom i ljudstvom koji su potrebni u 

izvanrednim situacijama. Zbog povećanja potrošnje u ljetnim mjesecima te istovremeno 

smanjenja izdašnosti izvorišta u istim periodima javljaju se potrebe za dodatnim količinama 

vode. U 2017. godini izvedeno je probno crpljenje na izvoru Sv. Anton te se pristupilo 

projektiranju CS Sv. Anton. 

Istovremeno, u zimskom periodu zbog trenda povećanja obilnijih padalina te mogućnošću 

pojave zamućenja izvora Fonte Gaja – Kokoti, Vodovod Labin d.o.o. ima potrebu 'zahvatiti' 

dodatnu količinu vode koji ima izvor Kožljak u zimskom periodu, a što za sada zbog tehničke 

konfiguracije sustava Kožljak – Labin nije izvedivo. 

 

Prijedlozi: Nastaviti sa pokrenutim aktivnosti oko uvođenja u sustav vodoopskrbe izvorišta 

Sv.Anton zbog osiguranja dodatnih količina vode, ponajviše u ljetnim mjesecima. 

Pokrenuti aktivnosti oko iskorištenja maksimalne izdašnosti izvora Kožljak, poglavito u 

zimskom periodu. 

 

11. ISTARSKI VODOVOD BUZET d.o.o. 

    

1. Pregled aktivnosti tijekom  2017. godine na području sustava civilne zaštite 

 

1.1. Redoviti pregledi,  kontrole i umjeravanja na klornim stanicama na postrojenjima 

za kondicioniranje vode: 

 

- Sv.Ivan (područje Grada Buzeta),  

- Gradole (područje Općine Vižinada), 

- Butoniga (područje Grada Buzeta), 

 

1.2. Redoviti pregledi,  kontrole i umjeravanja na stanicama za dokloriranje vode: 

 

- Beram (područje Grada Pazina),  

- Šubjent (područje Općine Karojba), 

- Kanfanar (područje Općine Kanfanar), 

- Medici (područje Općine Oprtalj), 

- Hlaji (područje Grada Buzeta), 

- Stari Pazin (područje Grada Pazina), 
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Pregledi i kontrole se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, 

preko uzimaoca uzoraka te preko zaposlenika koji periodički obilaze objekte na kojima se vrši 

kloriranje i dokloriranje.  

Umjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i češće. Servis i provjera 

ispravnost rada opreme i uređaja obavlja se jedanput godišnje, sve sukladno Planu intervencija 

u zaštiti okoliša na skladištima klora IVB. 

     

2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima tijekom 2017. godine na području sustava 

civilne zaštite 

 

Tijekom 2017. godine nije bilo izvanrednih aktivnosti, odnosno nije bilo tehničko-

tehnoloških incidenata kojima bi bili ugroženi zdravlje ljudi i životinja kao i prouzročena 

šteta na materijalnim i drugim dobrima i okolišu. 

 

3. Naše potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite 

 

- Istarski vodovod d.o.o. Buzet za rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava 

civilne zaštite ima potrebna sredstva i opremu, s tim da eventualno nedostajuću 

opremu može u kratkom  roku posuditi od drugih  vodovoda ili drugih tvrtki. 

 

Za sada raspolažemo sa slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima: 

- prenosivi PVC spremnici za vodu zapremine 1m3 – 5 komada (u svakoj PJ po jedan) 

- od materijalno – tehničkih sredstava raspolažemo sa ručnim, električnim i motornim 

alatom za potrebe održavanja i saniranja vodovodne mreže, a od prijenosnih i fiksnih 

elektroagregata i potopnih ili motornih pumpi: 

 

 

Org. jedinica Broj fiksnih i prijenosnih 

agregata 

Broj potopnih ili 

motornih pumpi 

PJ Buje 4 6 

PJ Buzet 2 2 

PJ Pazin 1 2 

PJ Poreč 5 4 

PJ Rovinj 4 6 

RJ Proizvodnja 6 3 

RJ Održavanje 3 0 

UKUPNO: 25 23 

 

Org. Jedinica  

 

Broj osobnih 

vozila 

Broj teretnih 

vozila 

Broj rovokopača, 

traktora 

PJ Buje 4(2) 14 3 

PJ Buzet 4 5 2 

PJ Pazin 3 10 2 

PJ Poreč 5(6) 16 2 

PJ Rovinj 6(4) 8 3 

RJ Proizvodnja 5 4 0 
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RJ Stručne službe 22 1 0 

RJ Održavanje 7 10 2 

UKUPNO: 56 68 14 

Napomena: U zagradi, u stupcu osobna vozila je broj mopeda! 

 

- U Radnoj jedinici Proizvodnja na lokacijama izvorišta i uređaja za kondicioniranje 

vode Sv.Ivan, Gradole i Butoniga postoji posada 24 sata na dan.  

- U dispečerskom centru, dispečeri operateri također rade neprekidno od 0-24,00 

sata.  

- U Poslovnim jedinicama Buje, Poreč i Rovinj u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) 

van radnog vremena uvodi se dežurstvo od 15,00 do 22,00 sata, a nakon toga do 

07,00 sati idućeg jutra kao i vikendima i neradnim danima uvodi se pripravnost. U 

zimskim mjesecima uvodi se samo pripravnost od 15,00 sati do 07,00 sati idućeg 

dana. 

- U Poslovnim jedinicama Buzet i Pazin te u Radnoj jedinici Održavanje se u 

ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) uvodi pripravnost. 

 

 

12. VETERINARSKA AMBULANTA LABIN 

 

Svake godine Ministarstvo poljoprivrede RH donosi Naredbu o mjerama zaštite od zaraznih i 

nametničkih bolesti, a Veterinarska ambulanta Labin d.o.o. uredno provodi iste..  

Tako je provela sve naređene mjere za 2017.godinu, a isto tako provodi i niz drugih mjera sa 

ciljem unapređenja sigurnosti naše zajednice. 

Veterinarska ambulanta Labin ima sredstava i lijekova za funkcioniranje službe u redovnim  

uvjetima, što podrazumijeva male zalihe antiviperuma, antitetanusa, antibiotika širokog 

spektra, raznih preventivnih cjepiva, te sredstava za DDD poslove. 

Ističemo nedostatak prostora za ambulantno liječenje brojnijeg obima, kao i nedostatak 

prostora za stacionirano liječenje. 

Veterinarska ambulanta Labin raspolaže sa tri ekipe koje čine 3 člana: dr.vet.med., tehničar i 

pomoćni tehničar. 

Svi članovi imaju obuku iz zaštite na radu i uredan pregled medicine rada. 

Također raspolaže sa 4 službena vozila. 

 

Veterinarska ambulanta Labin ima dežurnog dr.vet.med. 24 sata 365 dana u godini. 

 

 

13. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA  SUSTAV CIVILNE 

ZAŠTITE 

 

             Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za 

cjelokupni sustav civilne zaštite. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine i znanja 

toliko potrebna za postupanje u slučaju  nesreće ili pak katastrofe.  

            Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima općinskog proračuna 

direktno su uključeni u sustav civilne zaštite   kao članovi udruge ili  kao pripadnici postrojbi 

civilne zaštite.  
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Gradsko društvo crvenog križa Labin (GDCK) 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Labin (dalje u tekstu: GDCK Labin), kao dio Hrvatskog 

Crvenog križa (dalje u tekstu: HCK), svoje djelovanje u kriznim situacijama temelji na 

sljedećim zakonima i dokumentima: 

 Zakon o HCK (NN 77/10) 

 Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 

 Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15) 

 Plan zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske (NN 96/10) 

 Strategija 2020 Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca 

 Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama 

 Statut GDCK Labin 

 Strateški plan GDCK Labin za razdoblje 2017.-2019.g. 

 Procjene, planovi i ostali dokumenti izvedeni iz navedenog 

 

 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća – uloga GDCK Labin 

Grad Labin 

(SN 13/11) 

i Općina Pićan  

(SN 4/13) 

GDCK Labin identificiran je kao udruga od značaja za ZIS. 

Operativna snaga i udruga od značaja u slučaju potresa. 

Udruga od značaja u slučaju snježnih oborina i poledice te epidemiološke 

i sanitarne opasnosti. 

Općina Raša  

(SN 12/15) 

GDCK Labin identificiran je kao operativna snaga u situacijama poplava, 

potresa, suše, olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra, tehničko 

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća u gospodarskim objektima i 

prometu te epidemioloških i sanitarnih opasnosti. 

 

Za Općine Kršan i Sveta Nedelja, ovi dokumenti nam nisu dostavljeni.  

 

U Planovima zaštite i spašavanja koji su nam dostavljeni (Grad Labin, Općina Pićan, 

Općina Raša i Općina Sv.Nedelja), uloga GDCK Labin postavljena je u okvirima naše 

statutarne i zakonske nadležnosti i resursa. Iznimka je u slučajevima epidemiološke i sanitarne 

opasnosti, gdje smo u Planovima zaštite i spašavanja Općina Pićan, Raša i Sv.Nedelja 

imenovani kao jedni od izvršitelja organizacije provođenja asanacije, što nije naša uloga. 

 

Sukladno Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16), ravnateljica GDCK Labin 

imenovana je članom Stožera Civilne zaštite Grada Labina te Općina Raša, Sv.Nedelja i 

Kršan.  

 

Na redovnoj sjednici Skupštine GDCK Labin održane 12. prosinca 2017. godine, osnovan je 

Krizni stožer GDCK Labin, čiji je prvi zadatak izrada Operativnog plana GDCK Labin.  
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1. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GDCK LABIN 

TIJEKOM 2017. GODINE 

 

Programi u nastavku zakonski su utemeljene javne ovlasti HCK. Sve provedene aktivnosti 

operativno su se odnosile na pripremu za krizne situacije: osposobljavanje i uvježbavanje, 

opremanje, te edukaciju stanovništva, i pridonose jačanju kapaciteta za djelovanje u kriznim 

situacijama. 

Tijekom provedbe svih programa i aktivnosti, tijekom  2017. godine pomoglo nam je 

sveukupno 178 volontera, od kojih 105 stalnih.  

 

Program Stanje i aktivnosti 

SLUŽBA 

TRAŽENJA (ST) 
 GDCK Labin ima 2 djelatnika i 18 volontera educiranih za 

poslove ST 

 pri ST GDCK nalazi se 19 zahtjeva za traženje u postupku, za koje 

je pokrenuta revizija postupaka 

 zatvorena su 3 slučaja traženja 

PRVA POMOĆ (PP)  174 osobe educirane su kroz 16 tečajeva PP za vozače 

 12 osoba educirano je kroz tečajeve PP za zaštitu na radu  

 19 djelatnika Holcima prošlo je tečaj Osnovnih postupaka 

održavanja života uz korištenje AVD-a 

 3 tečajeva prve pomoći za djelatnike OŠ I.Batelića Raša i 

„V.Š.Pajo“ Nedešćina 

 1 tečaj „Slučajni spasilac“ za djelatnice DV P.Verbanac Labin 

 2 tečaja „Minuta za život“ za građane (Labin, Pićan) – 21 polaznik 

 2 kratke edukacije osnovnih postupaka PP za učenike SŠ 

M.Blažina i roditelje polaznika DV „P.Verbanac“ - Vinež 

 održane su 2 pokazne vježbe za građanstvo (Bike&rock week 

Labin, Jumicar), i 2 za poduzeća (Holcim Šumber, Elektroistra) 

 dovršena su predavanja iz PP za učenike svih 7. razreda Labinštine 

prema kurikulumu Zdravstvenog odgoja 

 30 učenika 7. razreda iz 5 OŠ Labinštine sudjelovalo je na 

školskom/gradskom natjecanju PP, a pobjednička ekipa OŠ 

„I.L.Ribar“ zauzela je 6. mjesto na međužupanijskom natjecanju u 

Buzetu 

 2 liječnice sudjelovale su na stručnom skupu PP u Zagrebu 

DOBROVOLJNO 

DAVANJE KRVI 

(DDK) 

 organizirano i provedeno 10 akcija DDK u Labinu i Koromačnu 

 prikupljeno 694 doza krvi (od potencijalnih 776), 46 novih 

darivatelja krvi; izvršeno 96,4% godišnjeg plana prikupljanja 

 dodijeljena priznanja jubilarnim DDK, sudjelovanje na susretu 

DDK IŽ 

 sustav obavještavanja DDK slanjem SMS-a promoviran za 

županijsku razinu 

SLUŽBA 

SPAŠAVANJA 

ŽIVOTA NA VODI 

I EKOLOŠKE 

ZAŠTITE 

 održano je 6 radionica „Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi“ za 

134 učenika uglavnom 3.-ih razreda OŠ Labinštine, te 1 jedna 

radionica za 40 polaznika kampa „Duga“ 

 održane aktivnosti u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ (1 škola 

plivanja za neplivače u Tunarici, 4 škola plivanja za neplivače u 
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PRIOBALJA 

(SSNV) 

Rapcu, škola poboljšavanja plivačkih vještina u Tunarici, 

radionica ronjenja na dah u Tunarici, Integrirani nastavni dan 

„More i priobalje“ u Rapcu  itd.), te u sklopu projekta „Crveni križ 

u plavom okviru“ (2 eko-akcije) 

PRIPREMA I 

DJELOVANJE U 

KRIZNIM 

SITUACIJAMA 

 16 je osoba u procesu su edukacije za uspostavljanje Gradskog 

interventnog tima (GIT) 

 9 volontera i djelatnika u potpunosti su educirani za članove 

Županijskog interventnog tima (ŽIT) 

 u statusu pripravništva za ŽIT je još 7 osoba 

 2 osobe iz GDCK Labin edukatori su ŽIT-a 

 edukacije: 

o 1 trening prve pomoći za volontere budućeg GIT-a 

 sudjelovanje u smotrama i vježbama: 

o Smotra ŽIT-a – 7 osoba 

o Međunarodna vježba CZ „Istra 2017“ (organizacija DUZS) 

21.-22.04. Pula i Kanfanar – 9 osoba (članovi ŽIT-a, 

markiranti, šminkeri) 

o 1 član GIT-a/ŽIT-a sudjelovao je na zajedničkoj vježbi DCKIŽ 

I CKBDBIH u Brčkom 30.09.-01.10. 

PRIKUPLJANJE I 

RASPODJELA 

HUMANITARNE 

POMOĆI 

 Sukladno čl. 14. i 15. Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 

102/15), Rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji 

klasa: UP/I-550-01/16-01/13, Urbroj: 2163-05-03-16-12 GDCK 

Labin odobreno je stalno prikupljanje i pružanje humanitarne 

pomoći 

 Pomognuto je 198 korisnika iz čitave Labinštine donacijama 

hrane, odjeće, obuće, posteljine, namještaja, kućanskih uređaja i 

sl. Pomoć se prikuplja i distribuira redovito. 

 Kako izvješće o primljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći za 

2017. g. još nije zgotovljeno, nismo u mogućnosti dostaviti 

kvantitativne podatke. 

 

2. IZVJEŠĆE O IZVANREDNIM AKTIVNOSTIMA NA PODRUČJU SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE U 2017.G. 

 

Izvanrednih aktivnosti tijekom 2017. godine nije bilo. 

 

3. POTREBE GDCK LABIN ZA RAZVOJ I OPREMANJE UNUTAR SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE 

 

Redovne djelatnosti GDCK Labin, pripadaju aktivnostima javnog interesa i za opće dobro 

prepoznato posebnim zakonom koji predstavlja naš institucionalni okvir za razvoj i 

djelovanje. Takvo djelovanje GDCK Labin daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost i unutar 

sustava civilne zaštite.   

Samoevaluacija GDCK Labin ukazuje da je na tom području najviše napravljeno u podizanju 

svijesti te edukaciji volontera i djelatnika, ali i senzibiliziranju i edukaciji građanstva po 

pitanju sigurnosti, zaštite, uzajamne zaštite i solidarnosti. Formiran je i Krizni stožer GDCK 
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Labin, te se pristupilo daljnjim koracima koji će pridonijeti pozicioniranju unutar zakonskog 

okvira. 

Otežavajuća okolnost naše organizacije jeste širok spektar područja koja zakonski pokrivamo, 

pri kojem svako područje predstavlja zasebnu radno i vremenski intenzivnu granu sa svim 

pripadajućim obvezama planiranja, izvršavanja, dokumentiranja i izvještavanja. Istim 

ocjenjujemo i činjenicu da je u segment civilne zaštite uključen nedovoljan broj muških 

volontera srednjih godina, a problematičan je i status volontera pripadnika budućeg GIT-a 

glede usklađivanja radnih s volonterskih obvezama.  

Oprema kojom raspolaže GDCK Labin realizirana je iz redovnih sredstava, uglavnom iz 

donacija. Za dostizanje minimalnih standarda, GDCK Labin trebati će daljnja ulaganja u 

materijalne i ljudske resurse. Situaciju dodatno otežava naša nepovoljna pozicija zakupca 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Labina, po uvjetima koja GDCK Labin ne prepoznaju 

kao specifičnog dionika među udrugama ali i sustava civilne zaštite. Nužno je i u što skorijem 

roku prostor GDCK Labin prilagoditi potrebama programa značajnih za održavanje kapaciteta 

za rad. 

Za provođenje obveza i djelovanje potrebna je učinkovita odgovornost u zadovoljavanju 

obveza sa strane JLS, propisanih Zakonima. Nužna je djelatna suradnja u području razmjene 

podataka i informacija, ali i iskustva.  

 

4. POPIS OPREME GDCK LABIN ZA PRIPREMU I DJELOVANJE U KRIZNIM 

SITUACIJAMA (stanje 31.12.2017.) 

 

NAZIV 
KOLIČINA 

(kom) 

Pokrivači 190 

Vreće za spavanje 25 

Posteljina (set) 90 

Poljski kreveti 19 

Madraci 60 

Stolovi sklopivi sa klupama (set) 2 

Stolovi (1x1) 4 

Stolice (plastika) 20 

Klupe (drvene) 4 

Nosila 1 

Reflektor (30 m) 1 

Šator 7 x 5 m 2 

Šator 9 x 5 m 1 

Šator obiteljski 4 

Šatorska krila 20 

Torbice prve pomoći - pune 5 

Torbice prve pomoći - prazne 7 

Tanjuri (čvrsta plastika) 50 

Šalice (čvrsta plastika) 50 

Pribor za jelo - set 50 

Termos boce 2 

Kontejneri za hranu  3 

Lopate (velike+male) 9+3 
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Motike 5 

Malj 5 

Stacionarna kuhinja 1 

Prijenosno računalo 1 

Radiostanice PMR - set 1 

Megafon 1 

Plutača za spašavanje na vodi 1 

Uže za izvlačenje iz vode 1 

 

14. ZAKLJUČAK 

 

 Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Pičan možemo konstatirati: 

 

 

         Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Pićan možemo konstatirati: 

         

        1. Općina Pićan ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  

i okoliša od katastrofa i većih nesreća   i „Planove zaštite i spašavanja“.,a u postupku je izrada 

Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite. 

 

         2. Ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Pićan, a članovi Stožera imenovani su u 

skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa 

područja Općine i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća u sustavu 

civilne zaštite. 

              Stožer civilne zaštite Općine Pićan će na temelju Zakona obavljati poslove iz 

područja civilne zaštite:  

- koordinirati u slučaju većih nesreća i katastrofa,  

- surađivati sa svim nositeljima poslova, aktivnosti i mjera (jedinice 

lokalne samouprave, javne službe, pravne osobe i dr.).  

3. Za stvaranje efikasnijeg ustroja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, pravne 

osobe i nositelji poslova civilne zaštite trebaju u cijelosti preuzeti svoju ustavnu i zakonsku 

ulogu u izgradnji cjelovitog sustava civilne zaštite.  

U tu svrhu neophodno je utvrditi obveze za razinu grada i pravnih osoba koje treba 

iskazati: 

- planiranjem, 

- financiranjem (u sklopu godišnjih proračuna planirati sredstva),  

- popunom operativnih snaga, 

- provedbom obuke i vježbi, 

- opremanjem, 

- razradom načina djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama.  

         4.  Općina Pićan raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite od 

stalno aktivnih snaga (Javna vatrogasna postaja Labin,  DVD Pićan, Postrojba civilne zaštite, 

Dom zdravlja Labin,TD Vodovod Labin d.o.o. Labin, 1. Maj Labin d.o.o. Labin, Hrvatske 

šume, Vodoprivreda d.o.o. Buzet, GD CK Labin, Veterinarska ambulanta Labin) .  
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         5.Sukladno zakonskim odredbama ustrojena je  Postrojba civilne zaštite , i to kao 

postrojbe civilne zaštite opće namjene .Postrojba CZ je  popunjene, a izvršeni su i  preduvjeti 

za njezino angažiranje u slučaju potrebe.      

       

         6. Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Pićan u razdoblju 2016-

2019.godine, definirana su međusobna prava i obveze svih subjekata  u sustavu civilne zaštite 

plansko pripremanje,osposobljavanje,opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih 

operativnih snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i 

spašavanja sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite. 

 

           7. Prema ovom Izvještaju stanje sustava civilne zaštite u Općini Pićan na razini koja 

osigurava uspješno funkcioniranje sustava CZ kako u redovitim aktivnostima tako i u 

izvanrednim situacijama. 

  

      Izradio: Boris Rogić, stručni suradnik Službe civilne zaštite VZIŽ 

 

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

 

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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-6 

Pićan, 21. ožujka 2018. godine 

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ 82/15) i članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan (»Službene novine« Općine Pićan 

br. 2/12), Općinsko  Vijeće Općine Pićan, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2018. godine, 

usvaja 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE PIĆAN 

ZA 2018. GODINU 
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UVOD 

 Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 - u daljnjem tekstu: Zakon) 

određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 

organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i načina povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 

ratnih razaranja. 

Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2018. godinu sadrži 

pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije kako bi se ostvario željeni 

rezultat misije i razvojne vizije sa konačnim ciljevima. 

Da bi ovaj plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima 

financijskih sredstava u Proračunu  Općine Pićan koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu 

civilne zaštite za promatrano razdoblje. 

RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 

       Općina Pićan  sukladno važećim propisima, kontinuirano će razvijati sustav civilne 

zaštite i povezivati resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje 

i opasnosti od nastanka posljedica velike nesreće i katastrofe te njihovog ublažavanja. 

        Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, 

infrastrukturnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza 

i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. 

        Plan razvoja civilne zaštite treba krenuti od postojeće situacije i ključnih problema gdje 

se nužno trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući sadašnjost i budućnost kao 

ostvarivanje željenog cilja. 

        Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2017. 

godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan, 

donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu: 

 

1. Općinsko vijeće  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu    
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b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.g. s trogodišnjim financijskim 

učincima 

c. procjenu rizika od velikih nesreća 

2. Načelnik  donosi:  

a. Plan vježbi civilne zaštite 

b. Plan djelovanja civilne zaštite 

c. rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

d. rješenje o imenovanju članova stožera civilne zaštite Pićan 

e. plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Općine Pićan. 

3. Stožer civilne zaštite 

a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

b. sudjeluje u izradi procjene rizika 

c. edukacija članova o sustavu Civilne zaštite 

4. Javna vatrogasna postrojba Labin 

a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,   

    intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 

b. sudjelovati u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini 

PVZ   

    Labin 

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan 

a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 

6. Hrvatski crveni križ-Gradski odbor CK Labin 

           a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim     

                izvanrednim    stanjima na području Istarske županije 

            b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa 

            c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa 

       7. Postrojba civilne zaštite 

            a. smotra  civilne zaštite   

            b. edukacija o sustavu civilne zaštite 

            c. pokazne vježbe sustava civilne zaštite 
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7. Povjerenici civilne zaštite 

a. ospodobljavanje  

8. Pravne osobe koje pružaju usluge 

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u 

Odluci o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke 

9. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima 

a. vježba evakuacije  

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PIĆAN 

 

Red. 

broj 
OPIS POZICIJE 

PLANIRANO 

u 2018. god. 

PLANIRANO 

za 2019. god. 

PLANIRANO 

za 2020. god. 

1. OPERATIVNE SNAGE    

1. 1. Stožer civilne zaštite  1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1.1.1. Priprema i provedba edukacije 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1.2. 
Zapovjedništvo i postrojbe 

vatrogastva 
530.400,00 558.000,00 558.000,00 

1.2.1. Javna vatrogasna postrojba Labin 373.400,00 401.000,00 401.000,00 

1.2.2. DVD Pićan 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

1.2.3. PVZ Labin 104.000,00 104.000,00 104.000,00 

1.2.4. Postrojba civilne zaštite – smotiranje  500,00 500,00 500,00 

1.2.5 Postrojba civilne zaštite - opremanje 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

1.2.6 
Povjerenici civilne zaštite – opremanje 

i uvježbavanje 
700,00 700,00 700,00 

 U K U P N O  531.900,00 559.500,00 559.500,00 

2. UDRUGE GRAĐANA    

2.1.1. Gradski  Crveni križ Labin 16.800,00 16.800,00 16.800,00 

2.1.2. Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 U K U P N O  21.800,00 21.800,00 21.800,00 

3. 
OSTALE AKTIVNOSTI U 

SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
   

3.1. 

Izrada zakonskih dokumenata- 

Procjena rizika od velikih nesreća, 

Procjena ugroženosti od požara i Plan 

31.000,00 8.000,00 8.000,00 
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zaštite od požara 

 U K U P N O  31.000,00 8.000,00 8.000,00 

4. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

KOJIMA JE U SUSTAVU CZ 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

REDOVITA DJELATNOST 

    

4.1. HMP Labin 17.000,00 17.000,00 17.000,00  

4.2. Tim 2 Labin 36.000,00 36.000,00 36.000,00  

  UKUPNO 53.000,00 53.000,00 53.000,00  

 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV   

CIVILNE ZAŠTITE 
637.700,00 642.300,00 642.300,00  

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Potpredsjednik vijeća 

Dean Močinić, 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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-7 

Pićan, 21. ožujka 2018. 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 , 70/17), te članka 18. točke 2. Statuta 

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

sjednici održanoj 21. ožujka 2018. 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 2018. godinu 
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Članak 1. 

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

s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2018. godinu. 

 

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 vijećnika izabranih s liste grupe 

birača u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2018. godinu iznosi 14.300,00 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. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama i vijećnicima izabranima s liste grupe birača zastupljenim u 

Općinskom vijeću Općine Pićan, raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu za 2018. 

godinu na način da se utvrđuje mjesečni iznos za pojedinu stranku ili vijećnika kako slijedi: 

 

 
STRANKA / 

LISTA GRUPE BIRAČA 
Broj članova u vijeću IZNOS mjesečno 

1. IDS 
5 

(1 član podzastupljenog spola) 
542,60 

2. HSS 3 319,16 

3. Koalicija ID-SU 2 212,70 

4. LGB Jasmina Slivar 
1 

(1 član podzastupljenog spola) 
117,20 

UKUPNI IZNOS mjesečno 1.191,66 

 

Članak 5. 

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

2018. godinu na račun političkih stranaka i liste grupe birača 

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

birača. 
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Raspored sredstava iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se od 01. siječnja 2018. 

godine do 31. prosinca 2018. 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 

nezavisnih članova 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, 70/17). 

 

Članak 7. 

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

novinama Općine Pićan. 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 

Dean Močinić, 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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-8 

Pićan, 21. ožujka 2018. godine 

 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) i članka 

18. točke 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine“ Općine Pićan br. 2/12), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj 21. ožujka 2018. godine donosi 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 

NA PODRUČJU OPĆINE PIĆAN ZA 2018. GODINU 
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I. OPĆI UVJETI 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuje se svrha i ciljevi Programa, korisnici, nositelji Programa, 

mjere potpora, izvori sredstava, postupak dodjele sredstava, obveze korisnika sredstava i 

kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava te ostale odredbe bitne za provođenje. 

 Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Pićan. 

 Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje i 

modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje 

poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih 

proizvoda, bolje iskorištenje resursa, edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih kroz 

razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se 

očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti. 

 

II. KORISNICI 

 

Članak 2. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 

od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 

1408/2013. 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 

osim:  

 potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na 

tržište, 

 potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama 

članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, 

uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su 

povezani s izvoznom djelatnošću, 

 potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih. 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvod“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. Poduzetnici u sektoru 

poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije. 

 

Članak 3. 

 Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe 1408/2013, pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

 jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću, 

 jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća, 
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 jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog 

ugovora tog poduzeća, 

 jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu 

s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.  

Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća 

isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

 

Članak 4. 

 Korisnik potpore može biti „jedan poduzetnik“, tj. poljoprivredno gospodarstvo 

upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem i 

poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na 

području Općine Pićan. 

 Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko 

poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga.  

 Potpore temeljem ovog Pravilnika mogu ostvariti pravne osobe (mikro poduzeća) koja 

se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, te imaju maksimalno 10 zaposlenih. 

 Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i sljedeće uvjete: 

 imaju podmirene sve dospjele obveze prema državnom proračunu i proračunu Općine 

Pićan, 

 koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Općine Pićan ukoliko su ih ostvarili 

u ranijim razdobljima. 

Za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku 

podnošenja Zahtjeva za potporu, neovisno o tome pokreću li po prvi puta novo poljoprivredno 

gospodarstvo kao nositelj/odgovorna osoba ili su poljoprivredno gospodarstvo pokrenuli u 

razdoblju od 5 godina prije podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na 

odobrena sredstva. 

 

III. NOSITELJ PROGRAMA 

 

Članak 5. 

 Pravilnik o provedbi Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 

2018. godinu, kojim će se detaljno utvrditi kriteriji, prava i obveze korisnika za ostvarivanje 

prava na bespovratna sredstva, donosi Općinski načelnik. 

 Nositelj provedbe ovog Programa je Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 

 

IV. MJERE 

 

Članak 6. 

 Općina Pićan će dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti: 

1. Mjera 1: Troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja 

2. Mjera 2: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 

3. Mjera 3: Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 

4. Mjera 4: Pčelarska proizvodnja 

5. Mjera 5: Izrada projektne dokumentacije  

6. Mjera 6: Premije osiguranja 
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7. Mjera 7: Potpore za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih objekata 

8. Mjera 8: Plastenici i staklenici 

9. Mjera 9: Nabava poljoprivredne mehanizacije 

 

Mjera 1: Troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja 

 

Članak 7. 

 Potpora se ostvaruje za edukacije i stručna osposobljavanja za rad u poljoprivredi i na 

gospodarstvu/kućanstvu, a odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom 

proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po 

posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu 

proizvodnju.  

 Potpora: do 50% troškova, a najviše 3.000,00 kuna godišnje po korisniku 

 

Mjera 2: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 

 

Članak 8. 

 Potpora se ostvaruje za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada 

od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra). 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše 5.000,00 kuna godišnje po korisniku 

 

Mjera 3: Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 

 

Članak 9. 

 Potpora će se odobriti korisniku za izgradnju jednostavnih akumulacija za 

navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obnovu zapuštenih bunara i prirodnih akumulacija, 

bušenje bunara, postavljanje sustava za navodnjavanje, te nabava sve potrebne opreme za 

distribuciju vode na parceli (cijevi, ventili, raspršivači, kapaljke, filteri i dr.) 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje 

 

Mjera 4: Pčelarska proizvodnja 

 

Članak 10. 

 Potpora obuhvaća nabavu novih košnica i nove pčelarske opreme, te uzgoj pčelinjih 

zajednica na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi pčelarskom proizvodnjom. Ne potiče 

se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora. 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje 

 

Mjera 5: Izrada projektne dokumentacije 

 

Članak 11. 

 Potpora se ostvaruje za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, 

rekonstrukciju i/ili ozakonjenje objekata namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 

(idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt) i konzultantske usluge pri izradi 

dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje za financiranje projekata primarne 

poljoprivredne proizvodnje. 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše 4.000,00 kuna godišnje po korisniku 

 



BROJ 3                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 22. ožujka 2018.  

 
42 

 

Mjera 6: Premije osiguranja 

 

Članak 12. 

 Potpora se ostvaruje za plaćene premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog 

materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne i tovne 

stoke, od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, bolesti i uginuća 

životinja, u tekućoj godini. 

 Potpora: do 25% iznosa, a najviše do 2.500,00 kuna godišnje po korisniku 

 

Mjera 7: Potpore za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih objekata 

 

Članak 14. 

 Potpora se ostvaruje za izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje gospodarskih objekata 

za poljoprivrednu proizvodnju (npr. objekti za skladištenje poljoprivrednih strojeva, objekti za 

skladištenje hrane za životinje, objekti za smještaj životinja), a dodjeljuje se nakon izvršenih 

radova, odnosno instalacije opreme i izvršenog očevida. 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku 

 

Mjera 8: Plastenici i staklenici 

 

Članak 15. 

 Potpora se ostvaruje za rekonstrukciju, opremanje i izgradnju novih stabilnih 

plastenika ili staklenika, odnosno modernizaciju i rekonstrukciju poljoprivrednih 

gospodarstava sa već organiziranom proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima 

ili staklenicima kroz nabavu folija, konstrukcije ili grijača. 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku 

 

Mjera 9: Nabava poljoprivredne mehanizacije 

 

Članak 16. 

Potpora se ostvaruje za nabavu raznih strojeva i priključaka za obradu poljoprivrednih 

kultura (traktora, prskalica, plugova, malčera, škara za obrezivanje, kosilica, berača za 

masline itd.). 

 Potpora: do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku 

 

V. IZVORI SREDSTAVA 

 

Članak 17. 

 Financijska sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u Proračunu Općine 

Pićan za 2018. godinu, Program 2004 – Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i 

gospodarstva, Aktivnost A200402 – Poticanje poljoprivrede, sukladno financijskim 

mogućnostima. 

 

VI. POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 18. 

 Potpore se dodjeljuju jednokratno, isplatom na žiro račun korisnika, na temelju 

podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije. 
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Članak 19. 

 Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Programa, a za 

koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih 

programa Istarske županije ili drugih izvora financiranja. 

 

Članak 20. 

 Prijava se podnosi na temelju objavljenog javnog natječaja. 

 Javni natječaj se objavljuje na web stranici Općine Pićan, www.pican.hr, najkasnije do 

01. travnja tekuće godine za tu godinu. 

  Zahtjevi se podnose najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, odluka o dodjeli 

sredstava se donosi najkasnije do 01. lipnja tekuće godine, a isplata sredstava se vrši 

najkasnije do 01. srpnja tekuće godine. 

 

VII. OBVEZE KORISNIKA, KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA 

 

Članak 21. 

 Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za 

koju su sredstva dodijeljena, i to u godini u kojoj se traži potpora.  

Korisnik potpore ovog Programa dužan je podnijeti izvješće o namjenski utrošenim 

sredstvima do kraja tekuće godine. 

 Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivenih sredstava. 

 Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Pićan. 

 Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju, prijavljeno stanje ne 

odgovara stvarnom stanju, korisnik je nezakonito ostvario potporu ili su sredstva potpore 

utrošena nenamjenski, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Pićan, te će 

biti isključen iz svih potpora Općine Pićan u narednih tri (3) godine. 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od 

tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

 Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj godini na propisanom 

obrascu koji će biti objavljen uz javni natječaj. 

 Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

Članak 23. 

 Isti korisnik se može prijaviti na istom natječaju za potporu po najviše dvije različite 

mjere. 

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Općine Pićan za tekuću godinu, kojeg 

korisnik potpore može ostvariti po svim osnovama ovog Programa je 20.000,00 kuna. 

http://www.pican.hr/
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 Potpore se isplaćuju jednom godišnje i to jednokratnom isplatom. 

 

Članak 24. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pićan. 

 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Potpredsjednik vijeća 

Dean Močinić, 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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-9 

Pićan, 21. ožujka 2018. godine 

 

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

br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2018. godine 

donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage 

Odluke o stavljanju van snage UPU Industrijske zone Pićan – jug 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan je dana 04. lipnja 2010. godine donijelo Odluku o stavljanju 

van snage UPU Industrijske zone Pićan-jug („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/10). 

 

Članak 2. 

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o stavljanju van snage UPU Industrijske zone 

Pićan – jug iz članka 1. ove odluke. 
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Članak 3. 

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

Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Potpredsjednik vijeća 

Dean Močinić, v.r. 

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

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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-10 

Pićan, 21. ožujka 2018. godine 

 

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta 

Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na 

sjednici održanoj 21. ožujka 2018. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PIĆAN 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12) (u daljnjem tekstu: Statut), 

članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Pićan, njezina službena 

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja 

poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja 

referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad 

javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 

druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Pićan (dalje u tekstu: 

Općina).“ 

 

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“. 
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Članak 2. 

U članku 2. stavak 1. iza riječi „lokalne samouprave“ dodaju se riječi „a područje na kojem se 

prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj“. 

 

Članak 3. 

U članku 5. dodaje se stavak 1. koji glasi: 

„Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 

tijela Općine“. 

 

Stavak 1. postaje stavak 2. 

U stavku 1. članka 5. dodaje se točka 12. „promet na svom području“, točka 13. „održavanje 

nerazvrstanih cesta“ i točka 14. „ostale poslove sukladno posebnim zakonima“. 

 

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovog članka.“ 

 

U članku 5. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 

odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 

Članak 4. 

Iza članka 5. dodaje se novi članak koji glasi: 

Stavak 1.: „Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta organizirati 

zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 

osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s 

posebnim zakonom“ 

Stavak 2.: „Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi 

općinsko vijeće. 

 

Dosadašnji članak 6. postaje članak 7. 

 

Članak 5. 

Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je 

obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom 

odlukom prenijeti na Istarsku županiju.“ 

 

Stavak 2. članka 6. briše se. 

 

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom 

odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje 

prenesenih poslova.“ 
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Članak 6. 

U članku 8. stavku 1. riječ „šesterokraka“ zamjenjuje se riječju „osmerokraka“. 

 

U članku 8. stavku 3. riječ „šesterokraka“ zamjenjuje se riječju „osmerokraka“. 

 

Članak 7. 

U članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo 

Općine.“ 

 

U članku 10. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima.“ 

 

Članak 8. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

„Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za 

razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 

znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke 

kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.“ 

 

Članak 9. 

 Članak 17. mijenja se i glasi: 

„Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi 

odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, 

zakonom i ovim Statutom.“ 

 

U članku 17. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz 

samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u 

nadležnosti su općinskog načelnika.“ 

 

U članku 17. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, 

poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće.“ 

 

Članak 10. 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

„Općinsko vijeće: 

1. donosi Statut Općine 

2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća, 

3. donosi dokumente prostornog uređenja Općine, 

4. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Općine, 

5. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine, 
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6. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna, te odluku o privremenom financiranju, 

7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju 

imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a uvijek 

odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 

70.000,00 kuna, tada odlučuje ako vrijednost prelazi 70.000,00 kuna, 

8. donosi odluku o promjeni granice Općine, 

9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 

10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja, 

11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 

Općinu, 

12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drugačije propisano, 

13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne 

samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima jedinica lokalne 

samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,  

14. raspisuje lokalni referendum,  

15. nadzire rad upravnih tijela Općine, 

16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 

17. osniva radna tijela i bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

18. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće, 

19. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 

javna priznanja,  

20. donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine, 

21. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Općinskog vijeća, 

22. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom i 

Poslovnikom.“ 

 

Članak 11. 

Iza stavka 1. članka 20. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 

dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno 

posebnoj odluci općinskog vijeća.“ 

 

Članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Predsjednik općinskog vijeća zastupa općinsko vijeće, saziva i predsjedava sjednicama 

općinskog vijeća, predlaže dnevni red sjednica, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici 

općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko 

vijeće, brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, brine se o zaštiti prava 

vijećnika i obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom općinskog vijeća.“ 
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Dosadašnji stavak 2. članka 20. postaje stavak 3. 

 

Članak 12. 

U članku 21. stavku 3. riječi „odnosno župan, u daljnjem roku od 15 dana“ se brišu i 

zamjenjuju riječima: „u roku od 8 dana.“ 

 

Članak 12. 

Članak 22. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom 

konstituiranja općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o 

raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, odnosno do 

dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 

zakonu.“ 

 

U članku 22. stavku 2. riječi „predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave“ zamjenjuju 

se riječima „predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake 

četvrte godine sukladno zakonskim odredbama, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim odredbama.“ 

 

Članak 13. 

U članku 23. dodaje se novi stavak iza stavka 2. koji glasi: 

„Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 

vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od 

dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od 

dana podnošenja pisanog zahtjeva.“ 

 

U članku 23. iza novog stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:  

„Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.“ 

 

U članku 23. iza novog stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Član vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela“. 

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6. 

 

Članak 14. 

U članku 25. iza riječi „izborom predsjednika“ dodaju se sljedeće riječi „na prvoj sjednici na 

kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela“. 

 

Članak 15. 

U članku 26. stavku 2. riječi „godišnjem obračunu proračuna“ zamjenjuju se riječima 

„godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna“. 

 

Članak 16. 

U članku 27. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegov zamjenik.“ 
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Članak 17. 

Iza članka 28. dodaje se novi članak 29. koji glasi: 

„Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, 

danom pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću.“ 

 

Iza novog članak 29. dodaje se novi članak 30. stavak 1. koji glasi: 

„Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća, 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice vijeća, 

- predlagati vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane 

na prijedloge akata, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća, 

- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika, 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 

radnim tijelima kojih je član i glasovati, 

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela 

općine.“ 

 

Iza novog članka 30. stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.“ 

 

Iza novog članka 30. stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:  

„Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za 

koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.“ 

 

Iza novog članka 30. stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

općinskog vijeća.“ 

 

Dosadašnji članak 29. postaje članak 30. i tako dalje. 

 

Članak 18. 

U članku 29. stavku 1. riječi „izbornih rezultata“ zamjenjuje se riječima „konačnih rezultata 

izbora“. 

 

U članku 29. stavak 3. se briše i zamjenjuje sljedećim stavkom koji glasi: 
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„Ako se općinsko vijeće ne konstituira u zakazanom roku, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti 

održana. Ako se općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će 

novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.“ 

 

U članku 29. stavak 4. se briše i zamjenjuje sljedećim stavkom koji glasi: 

„Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti 

najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja 

je imala manji redni broj na glasačkom listiću.“ 

 

U članku 29. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u rokovima predviđenim ovim člankom, raspisat 

će se novi izbori.“ 

 

Članak 19. 

U članku 32. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 

novog općinskog načelnika.“ 

 

U članku 32. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju 

danom stupanja na dužnost novog općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom 

stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz 

nadležnosti načelnika.“ 

 

U članku 32. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno 

ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

 

Članak 20. 

U članku 33. stavku 1. briše se točka br. 4. 

 

U članku 33. mijenja se stavak 2. i glasi: 

„U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovog članka prije isteka dvije godine 

mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o 

tome obavijestiti Vladu RH radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika.“ 

 

U članku 33. mijenja se stavak 3. i glasi: 

„Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka 

prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog 

načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.“ 

 

Članak 21. 

Članak 34. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.“ 
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Stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8 i 9. članka 34. brišu se. 

 

U članku 34. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Način opoziva iz stavka 1. ovog članka propisano je člankom 50. ovog Statuta.“ 

Prethodna odredba odnosi se na novi članak 50. koji se utvrđuje ovim izmjenama i dopunama 

Statuta. 

 

Članak 22. 

Članak 35. briše se. 

 

Dosadašnji članak 36. postaje članak 35. i tako dalje. 

 

Članak 23. 

U članku 37. stavku 3. riječi „petnaest dana“ se zamjenjuju riječima „osam dana“. 

 

U članku 37. stavku 4. riječi „u roku od osam dana“ zamjenjuju se riječima „bez odgode“, a 

riječi „te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada 

tijela jedinica lokalne samouprave“ se brišu. 

 

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se 

tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo općinsko vijeće.“ 

 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 

Članak 24. 

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili 

ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik 

duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u 

prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan 

na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i 

sl.“ 

 

U članku 38. stavak 2. brišu se riječi „odnosno župana“. 

 

Članak 25. 

U članku 39. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u 

njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.“ 

 

Članak 26. 

U članku 40. stavku 3. točki 4. riječi „nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u 

vlasništvu Općine“ se zamjenjuju riječima „imovinom Općine“. 

 

U članku 40. stavku 3. točka 5 mijenja se i glasi: 
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„odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom 

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 otuđenju pokretnina i nekretnina 

odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos 

(0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je 

stjecanje i otuđivanje odnosno drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima“. 

 

U članku 40. stavku 3. iza točke 29. dodaje se nova točka 30. koja glasi: 

„imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je 

osnivač Općina, trgovačkih društava kojima je vlasnik Općina, trgovačkih društava u kojima 

Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, a služe 

obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, 

osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, s tim da je takvu odluku o imenovanju i 

razrješenju dužan objaviti u prvom broju „Službenih novina Općine Pićan“ koji slijedi nakon 

donošenja te odluke“. 

 

U članku 40. stavku 3. točke 14., 16. i 23. brišu se. 

 

U članku 40. stavak 5. mijenja se i glasi: 

„O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 

vrijednosti utvrđenih stavkom 3. točkom 5. ovoga članka odlučuje općinsko vijeće.“ 

 

Članak 27. 

Iza članka 40. dodaje se novi članak 41. stavak 1. koji glasi:  

„Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 

radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. 

rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.“ 

 

U novom članku 41. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti 

i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.“ 

 

U novom članku 41. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana 

od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, 

rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.“ 

 

U novom članku 41. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.“ 

 

Dosadašnji članak 41. postaje članak 42. i tako dalje. 

 

Članak 28. 

U članku 42. iza riječi „racionalnosti poslovanja“ dodaju se riječi „a osobito u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije“. 
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Članak 29. 

Iza članka 42. dodaje se novi članak 43. stavak 1. koji glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire 

provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.“ 

 

U novom članku 43. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 

nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.“ 

 

U novom članku 43. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se u proračunu Općine.“ 

 

Dosadašnji članka 43. postaje članak 44. i tako dalje. 

 

Članak 30. 

U članku 43. stavku 3. točki 6. riječi „zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom“ 

zamjenjuju se riječima „zajedničkom porezu“. 

 

U članku 43. stavku 3. točki 7. riječi „i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom 

proračunu“ se brišu i zamjenjuju riječima „od državnog, županijskog ili drugih proračuna, od 

međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU“. 

 

Članak 31. 

U članku 44. stavak 1. se briše i zamjenjuje sljedećim stavkom koji glasi: 

„Temeljni financijski akti Općine je proračun. Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna 

donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.“ 

 

U članku 44. brišu se stavci 2. i 3. 

 

U članku 44. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  

„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili  povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 

omogućuje njegovo donošenje, Vlada RH će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 

45 dana od dana stupanja na dužnost.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od kada ga je općinski 

načelnik predložio općinskom vijeću.“ 
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U članku 44. iza novog stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 

„Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a 

najdulje za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom 

financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine i drugih proračunskih 

i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: 

„Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca općinsko vijeće u skladu s 

posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade RH.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: 

„U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade RH, financiranje se obavlja izvršavanjem redovitih i nužnih 

rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka, koju donosi 

općinski načelnik.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi: 

„Po imenovanju povjerenika Vlade RH, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku 

o financiranju nužnih rashoda i izdataka, u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te 

izvršeni rashodi i izdatci u vremenu do dolaska povjerenika.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi: 

„Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.“ 

 

U članku 44. iza novog stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi: 

„Vlada RH raspustit će općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

u slučajevima utvrđenim zakonom.“ 

 

Članak 32. 

U članku 45. stavak 1. briše se riječ „novac“. 

 

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama 

zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.“ 

 

U članku 45. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede 

upravljanja imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom Općine.“ 

 

Članak 33. 

Iza članka 45. dodaje se novi članak 46. stavak 1. koji glasi: 

„Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu 

Općine.“ 

 

U novom članku 46. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.“ 
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U novom članku 46. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.“ 

 

U novom članku 46. dodaje se stavak 4. koji glasi:  

„Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za 

godinu za koju su doneseni.“ 

 

U novom članku 46. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

„Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. 

prosinca.“ 

 

Članak 34. 

Iza novog članka 46. dodaje se novi članak 47. stavak 1. koji glasi: 

„Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni 

proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda.“ 

 

U novom članku 47. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku 

propisanom za donošenje proračuna.“ 

 

Članak 35. 

Iza novog članka 47. dodaje se novi članak 48. stavak 1. koji glasi: 

„Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.“ 

 

U novom članku 47. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija.“ 

 

Dosadašnji članak 46. postaje članak 49. i tako dalje.  

 

Članak 36. 

U članku 49. stavku 1. iza riječi „o prijedlogu općeg akta“ dodaju se riječi „radi prethodnog 

pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine“.  

 

U članku 49. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“ 

 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. 

 

U članku 49. stavku 4. iza riječi „Općinsko vijeće“ dodaju se riječi „osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

 

U članku 49. dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 

Općine nije obvezujući.“ 
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Članak 37. 

Iza članka 49. dodaje se novi članak 50. stavak 1. koji glasi: 

„Osim iz razloga utvrđenih prethodnim člankom ovog Statuta, referendum se može raspisati i 

radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine 

i 2/3 članova općinskog vijeća.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine, 

općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim, sukladno zakonskim odredbama.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Predsjednik općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 

od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

„Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

u roku od 60 dana od dostave utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 

ispravnosti prijedloga.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 6. koji glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 

vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih vijećnika.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 

mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za 

obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 8. koji glasi:  

„Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma 

za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.“ 

 

U novom članku 50. dodaje se stavak 9. koji glasi: 

„Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.“ 

 

Članak 38. 

Iza novog članka 50. dodaje se novi članak 51. stavak 1. koji glasi: 
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„Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 

koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 

naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se 

raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o 

kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.“ 

 

Članak 39. 

Iza novog članka 51. dodaje se novi članak 52. stavak 1. koji glasi: 

„Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i 

Statutom.“ 

 

U novom članku 52. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna 

trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik.“ 

 

U novom članku 52. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 

dana od dana zaprimanja prijedloga.“ 

 

U novom članku 52. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok 

u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću.“ 

 

Članak 40. 

Iza novog članka 52. dodaje se novi članak 53. stavak 1. koji glasi: 

„Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz 

prethodnog članka stavka 3. ovoga Statuta.“ 

 

U novom članku 53. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.“ 

 

U novom članku 53. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.“ 

 

U novom članku 53. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom 

glasova prisutnih članova. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“ 

 

Članak 41. 

Iza novog članka 53. dodaje se novi članak 54. stavak 1. koji glasi: 

„Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća.“ 

 

U novom članku 54. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom 

podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.“ 
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U novom članku 54. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

primitka prijedloga.“ 

 

Članak 42. 

Iza novog članka 54. dodaje se novi članak 55. stavak 1. koji glasi: 

„Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada 

im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti.“ 

 

U novom članku 55. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe.“ 

 

U novom članku 55. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 

ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 

neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke 

komunikacije.“ 

 

Dosadašnji članak 50. postaje članak 56. i tako dalje. 

 

Članak 43. 

U članku 50. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Mjesni odbor je pravna osoba.“ 

 

Članak 44. 

Članak 53. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis 

birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi općinskog vijeća, 

organizacije i udruženja građana te općinski načelnik.“ 

 

Iza stavka 1. članka 53. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena 

te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i 

granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te 

prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.“ 

 

Članak 53. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili njihove organizacije i udruženja, 

prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.“ 

 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

Iza stavka 3. članka 53. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
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„Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 

podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.“ 

 

Iza novog stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne 

sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome 

predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.“ 

 

Iza novog stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:  

„Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti 

se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.“ 

 

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 7., 8. i 9. 

 

Članak 45. 

Stavak 4. članka 54. briše se. 

 

Članak 46. 

Iza članka 57. dodaje se novi članak 58. stavak 1. koji glasi: 

„Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 

načelnik.“ 

 

U novom članku 58. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 

pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.“ 

 

Dosadašnji članak 58. postaje članak 59. 

 

Članak 47. 

U članku 58. stavku 2. riječi „raspustiti vijeće“ se zamjenjuju riječima „predložiti općinskom 

vijeću raspuštanje vijeća“. 

 

Članak 48. 

U članku 64. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:  

„U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 

građana.“ 

 

Stavak 2. članka 64. mijenja se i glasi: 

„Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem vlastitog 

pogona, trgovačkih društava, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.“ 

 

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 

 

Članak 49. 

Članak 65. se briše. 
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Članak 50. 

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, 

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.“ 

 

U članku 66. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinim 

stvarima.“ 

 

U članku 66. stavku 2. iza riječi „preporuke“ dodaje se riječ „pravilnike“. 

 

U članku 66. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz Statuta, na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove 

iz samoupravnog djelokruga Općine.“ 

 

U članku 66. stavku 3. briše se riječ „rješenja“. 

 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., a stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6. 

 

Članak 51. 

U članku 67. stavku 2. iza riječi „može se“ dodaju se riječi „sukladno odredbama zakona“. 

 

Članak 52. 

Iza članka 67. dodaje se novi članak 68. stavak 1. koji glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu.“ 

 

Dosadašnji članak 68. postaje članak 69. i tako dalje.  

 

Članak 53. 

 U članku 68. stavku 2. se riječi „danom objave“ zamjenjuju riječima „prvog dana od dana 

objave“. 

 

Članak 54. 

Iza članka 68. dodaje se novi članak 69. stavak 1. koji glasi: 

„Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.“ 

 

U novom članku 69. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s 

odredbama Poslovnika općinskog vijeća.“ 

 

U novom članku 69. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 

općih i drugih akata općinskog vijeća u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na 

internetskim stranicama Općine.“ 
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U novom članku 69. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Javnost rada općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i drugih akta u 

„Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim stranicama Općine.“ 

 

U novom članku 69. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

„Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.“ 

 

Dosadašnji članak 70. i tako dalje. 

 

Članak 55. 

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog 

razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u 

zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.“ 

 

U članku 73. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i 

trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.“ 

 

U članku 73. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Povelja iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Općine 

Pićan“. 

 

Članak 56. 

Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo da utvrdi i izda pročišćeni tekst 

Statuta Općine Pićan. 

Redni brojevi članaka će se u Pročišćenom tekstu prilagođavati sukladno primjerenom 

rednom broju. 

 

Članak 57. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Potpredsjednik vijeća 

Dean Močinić, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 


