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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: 021-05/18-01/18 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-3 

Pićan, 05. rujna 2018. godine 

 

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture 

(„Narodne novine“ br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) i članka 19. Statuta Općine Pićan 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 

održanoj dana 05. rujna 2018. godine donosi 

 

O D L U K U 

o ažuriranju podataka iz Odluke o  

formiranju Poduzetničke zone Pićan 

(SN br. 8/03) 

 

Članak 1. 

(1) Poduzetnička zona „Pićan“ je osnovana Odlukom o formiranju poduzetničke zone 

„Pićan“, koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. 

listopada 2003. godine, a koja je objavljena u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 

8/2003. 

(2) Ovom Odlukom mijenja se naziv poduzetničke zone iz „Pićan“ u „Pićan-jug“. 

(3) Ovom se Odlukom dopunjuje i potvrđuje obuhvat Poduzetničke zone „Pićan-jug“, koja se 

nalazi unutar granica izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodno poslovne 

namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”, oznaka I+K, određenog Prostornim planom uređenja 

Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/05, 9/09, 5/15, 6/15, 3/17), a na 

području obuhvata određenog ovom Odlukom. 
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Članak 2. 

(1) Poduzetnička zona „Pićan-jug“ se od osnutka 28. listopada 2003. godine nije mijenjala u 

pogledu lokacije, već se širila i razvijala na veće područje koje se ovom Odlukom potvrđuje. 

(2) Odlukom iz stavka 1. članka 1. definirano je da se poduzetnička zona oformljuje na k.č. 

22224/1, k.o. Pićan, tada u vlasništvu Općine Pićan, bez teretovnice, trenutno u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 2. 

(1) Poduzetnička zona Pićan-jug obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u 

katastarskoj općini Pićan: 

 (dosadašnja) k.č. 22224/1, k.o. Pićan,  

 sve k.o. Pićan: 

o k.č. 22224/9, 

o k.č. 22224/10, 

o k.č. 22223, 

o k.č. 22224/2, 

o k.č. 22224/7, 

o k.č. 22661/1, 

o k.č. 22661/3, 

o dio k.č. 22626/1, 

o k.č. 22626/2, 

o k.č. 22626/3, 

o dio k.č. 22629, 

o k.č. 22661/2, 

o k.č. 22661/4, 

o k.č. 22661/6, 

o k.č. 22224/4, 

o k.č. 22224/5, 

o k.č. 22224/6, 

o k.č. 22224/8, 

o k.č. 22661/5, 

o k.č. 22626/4, 

o k.č. 22661/7, 

o k.č. 22626/5, 

o k.č. 22226/1, 

o k.č. 22226/2, 

o k.č. 22226/3, 

o k.č. 22226/4, 

o k.č. 22226/5, 

o k.č. 22226/6, 

o k.č. 22226/7, 

o k.č. 22228/1, 
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o k.č. 22228/2, 

o k.č. 22228/3, 

o k.č. 22227, 

o k.č. 22225. 

 

Članak 3. 

(1) Poduzetnička zona Pićan-jug obuhvaća ukupnu površinu od 631.133,00 m2. 

 

Članak 4. 

(1) Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Pićan-jug je Općina Pićan. 

 

Članak 5. 

(1) Sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Pićan unutar Poduzetničke zone 

Pićan-jug planirana je mogućnost građenja građevina proizvodnih djelatnosti, građevina 

trgovačke djelatnosti (skladišta, hladnjače, trgovina i sl.) te uslužnih i komunalno servisnih 

građevina. U Poduzetničkoj zoni Pićan-jug može graditi reciklažno dvorište i reciklažno 

dvorište za građevinski otpad, a ne mogu se graditi građevine niti prostorije stambene namjene 

niti se stambena namjena može dozvoliti u dijelu građevine. 

(2) U cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općina Pićan će na području Poduzetničke 

zone Pićan-jug graditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i uređivati javne prometne površine. 

 

Članak 6. 

(1) Sukladno članku 8. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ 

br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18), kojom se odredbom uređuje tip aktivnosti koje se obavljaju 

unutar poduzetničke zone, Poduzetnička zona Pićan-jug planirana je kao proizvodno – 

prerađivačka zona (zona u kojoj pretežiti dio korisnika zone obavlja proizvodno-prerađivačke 

poduzetničke aktivnosti, odnosno u kojima pretežiti dio raspoložive površine zone zauzimaju 

poduzetnici koji obavljaju proizvodno-prerađivačku poduzetničku aktivnost). 

 

Članak 7. 

(1) Sastavni dio ove Odluke je kopija katastarskog plana s ucrtanim obuhvatom Poduzetničke 

zone Pićan-jug. 

 

Članak 9. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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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: 021-05/18-01/18 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-4 

Pićan, 05. rujna 2018. godine 

 

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

br 02/12) i članka 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020. (Narodne novine, br. 71/16), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 

dana 05. rujna 2018. godine donosi  

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Općine Pićan za projekt - Građevina javne i društvene namjene - 

Vatrogasni dom 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost korisniku projekta Općini Pićan za provedbu ulaganja na 

području Općine Pićan za projekt – Građevina javne i društvene namjene Vatrogasni dom 

(naselje Sveta Katarina), prema priloženom “Opisu projekta/operacije”. 

 

Članak 2. 

Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”  u okviru Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 

U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom se 

daje i suglasnost Općini Pićan za prijavu na natječaj. 

 

 Članak 3. 

Prilog “Opis projekta” sastavni je dio ove Odluke.  

U prilogu iz prethodnog stavka navedeni su bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, 

naziv korisnika, kratki opis projekta/operacije, društvena opravdanost projekta/operacije, 

financijski kapacitet korisnika i procjena troškova projekta, ljudski kapaciteti za provedbu 
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projekta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom, doprinos ulaganja stvaranju 

novih radnih mjesta, usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom 

Općine Pićan. 

 

Članak 4. 

Ulaganje u projekt – Građevina javne i društvene namjene Vatrogasni dom, od posebnog  je 

interesa za lokalno stanovništvo te će biti namijenjeno javnoj upotrebi i dostupno različitim 

pojedincima i interesnim skupinama. 

Ulaganje u projekt iz prethodnog stavka ovog  članka u skladu je s Programom ukupnog 

razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2015.-2020. godine i s lokalnom razvojnom strategijom 

Lokalne akcijske grupe Istočna Istra za razdoblje od 2014.-2020. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenim novinama Općine 

Pićan“. 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, 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: 021-05/18-01/18 

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

Pićan, 05. rujna 2018. godine 

 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) te 

članka 18. st. 1. i čl. 20. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. (NN 48/2018), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 05. rujna 2018. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za 

proizvodnju i distribuciju vode, za provedbu ulaganja na području Općine Pićan unutar 
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mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim  područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se Istarskom  vodovodu d.o.o. iz Buzeta, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589, 

SUGLASNOST za provedbu ulaganja „Vodovodni ogranak Rimanići – Tominčići – Medigi – 

Čopi – Maršani – Stanišići sa Vodospremom Škvari“, na području Općine Pićan. 

 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Pićan suglasnost za provedbu ulaganja ulaganja: „Vodovodni ogranak 

Rimanići – Tominčići – Medigi – Čopi – Maršani – Stanišići sa Vodospremom Škvari“ na 

području Općine Pićan daje u svrhu prijave na natječaj Mjere 7  „Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim  područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020. 

 

Članak 3. 

Za podnositelja zahtjeva za potporu-korisnika potpore ovlašćuje se Istarski vodovod d.o.o. za 

proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589. 

 

Članak 4. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………

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


