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AKTI VIJEĆA  

1. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-3 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

 

 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 19. 

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

sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o komunalnoj naknadi 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se područja zona u Općini Pićan u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada, koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 

koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne 

naknade, nekretnine važne za Općinu Pićan koje se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći 

uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično 

oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade. 

 

Članak 2. 

(1) Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne 

infrastrukture. 

(2) Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Pićan. 

(3) Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a 

može se na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Pićan koristiti i za financiranje građenja i 

održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina 

sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Pićan 

ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 3. 

(1) Komunalna naknada plaća se za: 

 stambeni prostor 

 garažni prostor 

 poslovni prostor 

 građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 

 neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 

Članak 4. 

(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke. 

(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu u sljedećim slučajevima:  

 ako je na njega obveza plaćanja komunalne naknade prenesena pisanim ugovorom, 

 ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili 

 ako se ne može utvrditi vlasnik. 

(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 

naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 

 

Članak 5. 

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:  

 danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se 

koristi bez uporabne dozvole, 

 danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,  

 danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine, 

 danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. 

(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze 

plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Pićan nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka. 

(3) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 

promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti naknadu od dana nastanka obveze. 

 

II. PODRUČJA ZONA 

 

Članak 6. 

(1) Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Pićan. 

 

Članak 7. 

(1) Na području Općine Pićan određuje se šest zona i to kako slijedi: 

 

ZONA PODRUČJE 

  

I. zona Poduzetnička zona „Pićan jug – novi dio“ 

II. zona Područje trafostanice Tupljak 
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III. zona Poduzetnička zona „Pićan jug-stari dio“ 

IV. zona Pićan bez starogradske jezgre 

V. zona Jakomići, Švići, Bafi, Blaškovići, Donji Kralji, Gornji Kralji, Floričići, Kukurini, 

Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Ilići, Šimunici, Marišće, Perinići, Barišići, Šilci, 

Vodogradnja, Montovani, Gusterini, Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, Ribići, 

Rebani, Zatkari, Orič, Jurani, Lanči, Piletići, Stari grad, starogradska jezgra Pićna, 

Lukeži, Most Pićan, Pedrovica, Sv. Katarina, Andretići, Belušići, Bolobani, Debeli 

Bajci, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić, Žudigi, Tupljak (sa 

svim pripadajućim selima osim područja trafostanice), Zajci, Hajnožići, Brežac, 

Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija, Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, 

Benkovići, Bugarini 

VI. zona Krbune sa svim pripadajućim selima, Grobnik sa svim pripadajućim selima, Bilići, 

Lukačići, Opatići, Šestani, Braušići, Slavići, Ćopi, Maršani, Marfani, Medigi, 

Rimanići, Tominčići, Papići, Lazišće. 

 

III. KOEFICIJENT ZONA (Kz) 

 

Članak 8. 

(1) Koeficijent zone (Kz) za pojedine zone iznosi kako slijedi: 

 

ZONA KOEFICIJENT 

ZONE 

I. zona 1,00 

II. zona 0,50 

III. zona 0,07 

IV. zona 0,05 

V. zona 0,04 

VI. zona 0,03 

 

IV. KOEFICIJENT NAMJENE 

 

Članak 9. 

(1) Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) kako slijedi: 

 

Vrsta nekretnine Koeficijent namjene 

Stambeni prostor 1,00 

Stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne 

organizacije 
1,00 

Garažni prostor 1,00 

Neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05 

 

(2) Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor određuje se ovisno o djelatnosti koja se obavlja u 

poslovnom prostoru i iznosi kako slijedi: 

 

Vrsta djelatnosti Koeficijent namjene 

Obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, vatrogasna 1,00 
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služba, obrana, društvene i političke organizacije, udruge građana, 

sportska društva, javna uprava, i druge srodne djelatnosti 

Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima, cvjećarstvo, 

stočarstvo, proizvodnja putem OPG-ova, šumarstvo, sječa drva i 

usluge povezane s njima, i druge srodne djelatnosti 

2,00 

Proizvodnja mineralne vune i proizvoda baziranih na mineralnoj 

vuni 
2,50 

Prerađivačka djelatnost, trgovina, uslužne djelatnosti i druge 

neproizvodne djelatnosti, građevinarstvo 
4,00 

Ugostiteljstvo, financijsko posredovanje, poslovanje nekretninama i 

iznajmljivanje, poslovne usluge, intelektualne usluge, pravne 

djelatnosti, istraživanje i razvoj, uredi za projektiranje i nadzor, 

djelatnost putničkih agencija, cestovni prijevoz, prateće i pomoćne 

djelatnosti u prijevozu, djelatnost privatnih zdravstvenih usluga, 

fitnes centri, ljekarne, slastičarne, uredi za grafiku i dizajn, pošta i 

telekomunikacije, i druge srodne djelatnosti 

4,00 

Ostale proizvodne djelatnosti 4,00 

Proizvodnja i distribucija asfalta 5,00 

Promet i veze, prijenos električne energije, distribucija električne 

energije i druge srodne djelatnosti 
10,00 

 

(3) Koeficijent namjene za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 

iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor. 

 

Članak 10. 

(1) U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno 

za stambeni, a posebno za poslovni prostor. 

 

Članak 11. 

(1) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u 

slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent 

namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, 

odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.  

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je dostaviti 

odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest 

mjeseci u kalendarskoj godini. 

 

Članak 12. 

(1) U slučaju kada obveznik plaćanja komunalne naknade u poslovnom prostoru obavlja više 

djelatnosti, visina komunalne naknade obračunava se primjenom koeficijenta namjene koji je određen 

za djelatnost kojom se obveznik pretežito bavi. 

(2) Djelatnost kojom se obveznik pretežito bavi je djelatnost kojom ostvaruje veći dohodak. 
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V. VRIJEDNOST BODA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 13. 

(1) Općinsko vijeće odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenog 

tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 

(2) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne 

površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Pićan. 

(3) Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće 

godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne 

mijenja. 

 

VI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 14. 

(1) Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m2) površine nekretnine za koju se 

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za: 

1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, koja se utvrđuje na način 

propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne 

novine“ br. 40/97, 117/05), 

2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 

zemljište po jedinici stvarne površine. 

(2) Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem 

koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade. Formula za 

obračun komunalne naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m2. 

 

Članak 15. 

(1) Rješenjem o komunalnoj naknadi, kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, utvrđuje 

se: 

1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) nekretnine 

2. obračunska površina nekretnine 

3. godišnji iznos komunalne naknade 

4. mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada 

ne plaća mjesečno 

5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne 

naknade ako se naknada ne plaća mjesečno. 

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom 

Općinskog vijeća Općine Pićan mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za 

njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade. 

(3) Rješenje o komunalnoj naknadi ostaje na snazi do promjene bitnih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade. 

(4) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se 

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po m2 površine nekretnine. 

(5) Ukoliko ima više obveznika plaćanja komunalne naknade za istu nekretninu, rješenjem se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade za svakog obveznika zasebno, razmjerno njegovom udjelu u 

vlasništvu nekretnine. 
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VII. ROKOVI PLAĆANJA 

 

Članak 16. 

(1) Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor plaća se: 

 jednokratno, ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj 

naknadi manji ili jednak iznosu od 200,00 kuna, pri čemu se plaćanje ima izvršiti najkasnije 

do 30. lipnja tekuće godine, 

 u četiri jednaka obroka, ako je ukupan godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o 

komunalnoj naknadi veći od 200,00 kuna, ali je manji ili jednak iznosu od 600,00 kuna, pri 

čemu se prvi obrok plaća najkasnije do 30. travnja, drugi obrok najkasnije do 31. srpnja, treći 

obrok najkasnije do 31. listopada, a četvrti obrok najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, 

 u 12 jednakih obroka, ako ukupan godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o 

komunalnoj naknadi prelazi iznos od 600,00 kuna, pri čemu se plaćanje ima izvršiti najkasnije 

do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec. 

 

VIII. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 17. 

(1) Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine važne za Općinu 

Pićan kako slijedi: 

 nekretnine u vlasništvu Općine Pićan ili nekretnine dane na korištenje Općini Pićan, 

 nekretnine u kojima obavljaju djelatnosti trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne 

osobe, kojima je isključivi osnivač i većinski vlasnik Općina Pićan, 

 nekretnine koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog, predškolskog i osnovnog obrazovanja, 

 nekretnine koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države ili 

županije, 

 nekretnine koje se upotrebljavaju za obavljanje vatrogasne djelatnosti, 

 nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerske djelatnosti, 

 sportski objekti u vlasništvu Općine Pićan. 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan donosi rješenje o 

potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade. 

(3) Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz 

stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan. 

(4) Za nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na 

raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama, plaća se komunalna naknada. 

 

Članak 18. 

(1) Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi: 

 vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ostvaruje to pravo u skladu s općim aktom Općine 

Pićan kojim se uređuje socijalna skrb, 

 vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 

Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata, određeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje status 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka dužan je prilikom podnošenja 

zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan 

dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka. 
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(3) Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina 

iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da te nekretnine ne daju u zakup, podzakup, najam, podnajam, 

na korištenje i slično. 

(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan donosi rješenje o 

potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 19. 

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 7/01, 7/07, 11/12, 4/13).  

 

Članak 20. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

2. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-4 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

 
Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

Članak 1. 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Pićan (u daljnjem tekstu: vrijednost boda). 

 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 2. 

Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u mjesečnoj visini od 3,00 kn/m2, 

odnosno za jednogodišnje razdoblje od 36,00 kn/m2. 

 

Članak 3. 

Od dana stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti boda 

za izračun komunalne naknade („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/12). 

 

Članak 4. 

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

Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

3. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-5 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

 
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18) i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18), Općinsko 

vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o komunalnom doprinosu 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom određuju se zone u Općini Pićan za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Pićan (u daljnjem tekstu: jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa), način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i 

razloge zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od 

plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 2. 

(1) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne 

infrastrukture na području Općine Pićan i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju 

prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 

propisano drukčije. 

 

(2) Komunalni doprinos je prihod Općine Pićan koji se koristi samo za financiranje građenja i 

održavanja komunalne infrastrukture. 

 

II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 3. 

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 

građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa i osobe određene člankom 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (u nastavku: obveznik). 

 

 

Članak 4. 

(1) Općina Pićan ne plaća komunalni doprinos na svom području. 

 

(2) Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje: 

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 

2. vojnih građevina 

3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture 

4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova 

5. sportskih i dječjih igrališta 

6. ograda, zidova i potpornih zidova 

7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 

kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 

postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine 

8. spomenika. 

 

III. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 5. 

(1) Komunalni doprinos u skladu s odredbama ove Odluke naplaćuje se na čitavom području Općine 

Pićan. 

(2) Zone u Općini Pićan za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i 

opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u Općini Pićan kako slijedi: 

 Prva (I.) zona obuhvaća Pićan bez starogradske jezgre, gdje postoji mogućnost priključenja 

na javni kanalizacijski sustav. 

 Druga (II.) zona obuhvaća naselja i dijelove naselja (sela): Jakomići, Švići, Donji Kralji, 

Floričići, Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Ilići, Šimunici, Marišće, Perinići, 

Barišići, Šilci, Vodogradnja, Montovani, Gusterini, Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, 

Ribići, Rebani, Zatkari, Orič, Jurani, Lanči, Piletići, Pićan (bez starogradske jezgre gdje ne 

postoji mogućnost priključenja na javni kanalizacijski sustav), Lukeži, Most Pićan, Pedrovica, 

Sv. Katarina, Andretići, Belušići, Bolobani, Debeli Bajci, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, 

Tučići, Benići, Palčić, Žudigi, Tupljak (sa svim pripadajućim selima), Zajci, Hajnožići, 

Brežac, Išišće, Klesari, Runki, Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići, 

Poduzetnička zona Pićan-jug. 

 Treća (III.) zona obuhvaća naselja i dijelove naselja (sela): Bafi, Blaškovići, Gornji Kralji, 

Mašinarija, Bugarini. 



 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 1/19                             28. siječnja 2019. g. 

12 

 Četvrta (IV.) zona obuhvaća naselja i dijelove naselja (sela): Grobnik (sa svim pripadajućim 

selima), Bilići, Lukačići, Opatići, Šestani, Braušići, Slavići, Krbune (sa svim pripadajućim 

selima), Ćopi, Maršani, Marfani, Stari grad, Medigi, Rimanići, Tominčići, Papići, Lazišće. 

 Peta (V.) zona obuhvaća područje zaštićene zone starogradske jezgre Pićna. 

 

IV. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 6. 

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 

izgrađena, izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u 

kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. 

 

(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge 

tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine 

koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog 

doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 

 

Članak 7. 

(1) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje 

ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji 

obujam zgrade, 

 

(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne 

plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan donosi rješenje kojim 

se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

(3) Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 

građevine koje nisu zgrade, te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

 

V. JEDINIČNE VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 8. 

(1) Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kunama iznose: 

 

Zona 
Jedinična vrijednost 

u kunama 

I. zona 20,00 

II. zona 15,00 

III. zona 10,50 

IV. zona 5,00 

V. zona 2,00 

 

 

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 

 

Članak 9. 

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu u skladu s odredbama ove Odluke donosi se u postupku 

pokrenutom po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke. 

 

(2) Kad se rješenje o komunalnom doprinosu donosi u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, 

donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti 

građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan 
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donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim 

propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole. 

 

(3) Kad se rješenje o komunalnom doprinosu donosi u postupku pokrenutim po zahtjevu stranke, 

donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja 

zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja. 

 

(4) Ako je Općina Pićan u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopila 

ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja 

komunalnog doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. 

 

(5) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom 

kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o 

porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano 

drukčije. 

 

Članak 10. 

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži: 

 podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 

 iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti 

 obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa 

 prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 

iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa. 

 

(2) Ništavo je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka. 

 

Članak 11. 

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno 

rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade 

bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. 

 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 

namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se 

građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole. 

 

Članak 12. 

(1) Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu. 

 

(2) Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini 

propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda. 

 

(3) Na zahtjev obveznika, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobrit će se 

plaćanje komunalnog doprinosa u najviše četiri tromjesečna obroka s tim da iznos prvog obroka ne 

može biti manji od 50% cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa pri čemu obveza plaćanja prve 

rate nastaje u roku propisanom u stavku 1. ovog članka. 

 

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, na nepravovremeno uplaćene iznose kamate se obračunavaju 

za razdoblje od dana dospijeća svakog pojedinog obroka.  

 

Članak 13. 

(1) Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji je sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama ozakonio nezakonito izgrađenu zgradu, odobrit će se, ako to on pismeno zatraži, 
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odgoda plaćanja komunalnog doprinosa odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne 

otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

 

VII. IZMJENA I PONIŠTAVANJE RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU I POVRAT 

UPLAĆENOG IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 14. 

(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu 

obveznika odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je 

izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na 

obračun komunalnog doprinosa. 

 

(2) Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovog članka obračunat će se 

komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike 

komunalnog doprinosa u skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu na temelju koje je 

rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. 

 

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovog 

članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za 

povrat doprinosa. 

 

Članak 15. 

(1) Jedinstveni upravni odjel poništit će po  zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno 

investitora, ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska 

dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti 

investitora. 

 

(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovog članka 

odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine 

od dana izvršnosti rješenja. 

 

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovog 

članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za 

povrat doprinosa. 

 

Članak 16. 

(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole 

odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske 

dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora 

uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom 

zemljištu na području Općine Pićan, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno 

investitor.  

 

(2) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je 

uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se 

plaća građenje na istom ili drugom zemljištu. 

 

Članak 17. 

(1) Odredbe članka 14., 15 i 16. ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o 

komunalnom doprinosu koja su donijeta na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i primjenom Odluka 

o komunalnom doprinosu donesenih na temelju tog Zakona. 
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Članak 18. 

(1) Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je ishodio: 

 pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi ali nije započeto s gradnjom tijekom važenja 

tog akta, ili 

 pravomoćno rješenje o poništenju i/ili ukidanju izvršne odnosno pravomoćne građevinske 

dozvole ili drugog akta za građenje. 

 

(2) Zahtjev za povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi i to 

najkasnije u roku od godine dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka. 

 

(3) O zahtjevu za povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel odlučuje 

rješenjem. 

 

(4) Rješenjem iz stavka 3. ovog članka odredit će se rok za povrat uplaćenog iznosa komunalnog 

doprinosa koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja. 

 

(5) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavka 1. ovog članka 

nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat 

doprinosa. 

 

VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 19. 

(1) Obveze plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se oslobađaju:  

 obveznici odnosno investitori koji grade svoj prvi stambeni objekt koji će biti korišten 

isključivo za vlastite potrebe, odnosno za potrebe stanovanja investitora i njegove uže obitelji, 

što investitor dokazuje vlastoručno potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika, 

kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću navedeno izjavljuje, 

 obveznici investitori koji su u postupku ozakonjenja: 

o svog prvog stambenog objekta koji se koristi isključivo za vlastite potrebe, odnosno 

za potrebe stanovanja investitora i njegove uže obitelji, što investitor dokazuje 

vlastoručno potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika, kojom pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću navedeno izjavljuje. 

 

(2) Oslobađanje iz stavka 1. ovog članka može se koristiti samo jednom za građenje ili rekonstrukciju 

(dogradnju i/ili nadogradnju) jedne građevine stambene namjene. 

 

(3) Rješenje o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog 

članka donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 

 

Članak 20. 

(1) Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se oslobađaju: 

 javne ustanove kojih je osnivač ili suosnivač Općina Pićan, Istarska županija ili Republika 

Hrvatska, 

 trgovačka društva kojih je vlasnik ili suvlasnik Općina Pićan za građenje građevina koje 

službe obavljanju njihovih djelatnosti, 

 osobe koje su obveznici plaćanja komunalnog doprinosa a koji grade građevine namijenjene 

zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom i 

osnovnom obrazovanju te sakralne građevine, a građenje kojih je u javnom interesu ili 

interesu Općine Pićan. 

 

(2) Rješenje o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog 

članka donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 
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Članak 21. 

(1) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa imaju osobe koje to pravo ostvaruju 

primjenom odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji. 

 

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka bit će oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa na način i u 

postupku propisanim odredbama Zakona iz stavka 1. ovog članka. 

 

(3) Status hrvatskog branitelja dokazuje se potvrdom ministarstva nadležnog za obranu odnosno 

ministarstva nadležnog za unutarnje poslove sukladno odredbama Zakona iz stavka 1. ovog članka. 

 

(4) Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 

 

Članak 22. 

(1) Općinsko vijeće može, po podnesenoj pismenoj zamolbi, u potpunosti ili djelomično osloboditi od 

plaćanja komunalnog doprinosa obveznike odnosno investitore ukoliko utvrdi da je donošenje takve 

odluke opravdano. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 23. 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 2/08, 2/13).  

 

Članak 24. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

4. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-6 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

 

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16 i 106/18), 

članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 

turizmu („Narodne novine“ br. 1/19), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine 

donosi 

O D L U K U 

o visini paušalnog poreza za djelatnosti 

iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za 

odmor, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za 

robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Pićan. 

 

Članak 2. 

Visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine 

Pićan iznosi 150,00 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. 

  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

5. 

           
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
Pićan 40, 52332 Pićan 

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

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

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-7 

Pićan, 25. siječnja 2019. 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 19. Statuta Općine Pićan 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 25. 

siječnja 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. godinu iznosi 16.800,00 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 2019. 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) 
637,46 

2. HSS 3 374,97 

3. Koalicija ID-SU 2 249,88 

4. LGB Jasmina Slivar 
1 

(1 član podzastupljenog spola) 
137,69 

UKUPNI IZNOS mjesečno 1.400,00 

 

Članak 5. 

Iznos sredstava iz prethodnog članka bit će isplaćen iz Proračuna Općine Pićan za 2019. 

godinu na račun političkih stranaka i liste grupe birača. 

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

Raspored sredstava iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine do 31. 

prosinca 2019. 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, 70/17). 

 

 

 



 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 1/19                             28. siječnja 2019. g. 

19 

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 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

6. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-8 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

  
Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. 

godinu utvrđuje se: 

 opis poslova s procjenom troškova za gradnju, 

 iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 

 

Članak 2. 

Program građenja komunalne infrastrukture temelji se na potrebama uređenja zemljišta planiranog 

prostornim planovima i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a 

ovisno o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima 

prihoda. Programom građenja komunalne infrastrukture planiraju se: 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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 građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja 

 građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog 

područja 

 građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

 postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. 

 

Članak 3. 

 Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića 

troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne 

infrastrukture. 

 Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju sljedeće troškove: 

 zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura, 

 uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada, 

 sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i 

zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje, 

 izrade projekata i druge dokumentacije, 

 ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne 

infrastrukture, 

 građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture, 

 evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama. 

 

Članak 4. 

 Komunalna infrastruktura su: 

 nerazvrstane ceste, 

 javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 

 javna parkirališta, 

 javne garaže, 

 javne zelene površine, 

 građevine i uređaji javne namjene, 

 javna rasvjeta, 

 groblja i krematoriji na grobljima, 

 građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. 

 

Članak 5. 

 Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture financira se sredstvima: 

 komunalnog doprinosa, 

 komunalne naknade, 

 iz cijene komunalne usluge, 

 iz naknade za koncesiju, 

 iz proračuna jedinice lokalne samouprave, 

 fondova Europske unije, 

 iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i  

 donacija. 

 

Članak 6. 

 Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura 

koja će se graditi na području Općine Pićan u 2019. godini s vrstom troškova i planiranim izvorima 

financiranja. 
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Red. 

br. 
Naziv projekta Vrsta troškova Izvor financiranja 

Planirani 

iznos u 

kunama 

1. 
Izgradnja vodovoda 

– iznad kote 300 

Kapitalne pomoći trg. 

društvima u javnom 

sektoru 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
50.000,00 

2. 
Izgradnja vodovoda 

– ispod kote 300 

Kapitalne pomoći trg. 

društvima u javnom 

sektoru 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
50.000,00 

3. Proširenje groblja 
Ostala nematerijalna 

proizvedena imovina 

7, Prihodi od prodaje ili 

zamjene nef. imovine i 

naknade s naslova osigur. 

5.000,00 

4. 
Izgradnja javne 

rasvjete 

Izgradnja javne 

rasvjete 

4, Prihodi za posebne 

namjene 

7, Prihodi od prodaje ili 

zamjene nef. imovine i 

naknade s naslova osig. 

150.000,00 

5. 
Asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta 

Intelektualne usluge 

Izgradnja cesta 

4, Prihodi za posebne 

namjene 

6, Donacije 

8, Namjenski primici 

650.000,00 

6. 

Izgradnja 

kanalizacije Švići - 

Jakomići 

Ostala nematerijalna 

proizvedena imovina 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
69.000,00 

7. 

Izgradnja 

sanitarnog čvora u 

Pićnu 

Ostala nematerijalna 

proizvedena imovina 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
80.000,00 

UKUPNO 1.054.000,00 

 

Članak 7. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

7. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-9 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

  

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i 

raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. 

 Programom iz stavka 1. ovog članka određuju se: 

 opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po 

djelatnostima, i 

 iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

 

Članak 2. 

 Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su: 

 održavanje nerazvrstanih cesta 

 održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

 održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 održavanje javnih zelenih površina 

 održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

 održavanje groblja i krematorija unutar groblja 

 održavanje čistoće javnih površina 

 održavanje javne rasvjete. 

 

Članak 3. 

 Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture financira se sredstvima: 

 komunalnog doprinosa, 

 komunalne naknade, 

 iz cijene komunalne usluge, 

 iz naknade za koncesiju, 

 iz proračuna jedinice lokalne samouprave, 

 fondova Europske unije, 

 iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i  

 donacija. 

 

Članak 4. 

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura 

koja će se održavati na području Općine Pićan u 2019. godini u skladu s predvidivim sredstvima za 

ostvarivanje Programa, kako slijedi: 

 

Red. 

br. 
Naziv projekta Vrsta troškova Izvor financiranja 

Planirani 

iznos u 

kunama 

1. 
Prometna 

signalizacija 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja postrojenja 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
210.000,00 
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i opreme 

2. Održavanje puteva 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
200.000,00 

3. Zimska služba 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
30.000,00 

4. 

Održavanje 

gradskih zidina – 

rekonstrukcija 

potpornog zida 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

građevinskih objekata 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
125.000,00 

5. 
Troškovi javne 

rasvjete – potrošnja 
Električna energija 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
175.000,00 

6. 

Troškovi javne 

rasvjete - 

održavanje 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
78.000,00 

7. 
Sanacija mosta 

Sopot 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

6, Donacije 40.000,00 

8. 

Nabava opreme za 

komunalno 

održavanje 

Kapitalne pomoći 

trgovačkim društvima 

u javnom sektoru, 

Oprema 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
23.000,00 

9. 
Održavanje groblja 

i mrtvačnice 
Električna energija 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
2.000,00 

10. 
Održavanje groblja 

i mrtvačnice 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
28.000,00 

UKUPNO 911.000,00 

 

Članak 5. 

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

Pićan“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

8. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 
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http://www.pican.hr/


 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 1/19                             28. siječnja 2019. g. 

24 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-10 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

  
Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i članaka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 

br. 47/90, 27/93, 38/09), te članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 

6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 Programom javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Općinu Pićan. 

 U Programu su planirana sredstva kojima će se poticati, promicati i zadovoljavati javne 

potrebe u kulturi: 

 ulaganjem sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i 

adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i 

druge dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara, 

 podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju 

i promicanju kulturnog života, 

 ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture, udruga i organizacija u 

kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 

 na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i 

ovim Programom. 

 

Članak 2. 

 Raspodjela sredstava se ostvaruje prema planu kako slijedi: 

 

Red. 

br. 
Naziv projekta Vrsta troškova Izvor financiranja 

Planirani 

iznos u 

kunama 

1. 

Donacije udrugama 

u kulturi temeljem 

javnog natječaja 

Donacije 1, Opći prihodi i primici 30.000,00 

2. 
Održavanje 

spomenika kulture 

Tekuće i investicijsko 

održavanje 
1, Opći prihodi i primici 10.000,00 

3. 

Rekonstrukcija 

barunove palače u 

mini hotel 

Tekuće i investicijsko 

održavanje građ. 

objekata 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
5.000,00 

4. 
„LegendKuća“ – 

adaptacija zgrade 

Nematerijalna 

proizvedena imovina 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
80.000,00 

5. 

Interreg projekt 

Slovenija-Hrvatska 

„Živa coprnija-Živa 

štrigarija 

Troškovi provedbe 

projekta 

1, Opći prihodi i primici 

5, Pomoći 
374.500,00 

6. Dan Općine Pićan 
Troškovi provedbe 

manifestacije 
1, Opći prihodi i primici 132.000,00 

7. 
Proslava Sv. 

Bartula Tupljak 

Troškovi provedbe 

manifestacije 
1, Opći prihodi i primici 35.000,00 

8. Proslava Sv. Troškovi provedbe 1, Opći prihodi i primici 50.000,00 
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Katarine manifestacije 

9. LegendFest 
Troškovi provedbe 

manifestacije 

1, Opći prihodi i primici 

5, Pomoći 

6, Donacije 

230.000,00 

10. 
Petivina i Dan 

Pićanaca 

Troškovi provedbe 

manifestacije 

1, Opći prihodi i primici 

5, Pomoći 

6, Donacije 

60.000,00 

11. 

Ljetna škola 

Arhitektonskog 

fakulteta iz 

Zagreba 

Troškovi provedbe 

projekta 
1, Opći prihodi i primici 23.500,00 

UKUPNO 1.030.000,00 

 

Članak 3. 

 Sredstva planirana ovim Programom isplaćivat će se u skladu s Odlukom o izvršavanju 

Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu. 

 

Članak 3. 

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

Pićan“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

9. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-11 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

  

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i članaka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17), te članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 

6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2019. godinu 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 1. 

 Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2019. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u području socijalne skrbi i zdravstva koje će se 

financirati ili sufinancirati iz Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

 Raspodjela sredstava se ostvaruje prema planu kako slijedi: 

 

Red. 

br. 
Naziv projekta Vrsta troškova Izvor financiranja 

Planirani 

iznos u 

kunama 

ZDRAVSTVO 

1. 

Sufinanciranje rada 

logopeda, 

psihologa i 

mamografija 

Ugovori o djelu 

Tekuće pomoći 

proračunskim kor. 

drugih proračuna 

1, Opći prihodi i primici 24.000,00 

2. 

Sufinanciranje 

Zavoda za hitnu 

medicinu IŽ 

Tekuće pomoći 

proračunskim kor. 

drugih proračuna 

1, Opći prihodi i primici 17.000,00 

3. 
Sufinanciranje tima 

2 Labina 

Tekuće pomoći 

proračunskim kor. 

drugih proračuna 

1, Opći prihodi i primici 37.000,00 

4. 
Pomoć u radu opće 

bolnice i ambulanti 
Tekuće donacije 1, Opći prihodi i primici 5.000,00 

5. 
Pomoć i njega u 

kući 

Materijal i tekuće 

donacije 
1, Opći prihodi i primici 4.000,00 

6. 

Sufinanciranje 

kredita za opću 

bolnicu Pula 

Kapitalne pomoći 
4, Prihodi za posebne 

namjene 
31.100,00 

UKUPNO ZDRAVSTVO 118.100,00 

SOCIJALNA SKRB 

7. 
Jednokratne 

novčane pomoći 

Pomoć obiteljima i 

kućanstvima 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
90.000,00 

8. 

Sufinanciranje 

prijevoza i marendi 

djece s posebnim 

potrebama 

Tekuće pomoći, 

sufinanciranje cijene 

prijevoza 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
58.000,00 

9. 

Pomoć za 

podmirenje 

troškova 

stanovanja 

Stanovanje 

Ogrjev 

4, Prihodi za posebne 

namjene 

5, Pomoći 

27.000,00 

10. 

Pomoć za 

podmirenje 

troškova prehrane 

Prehrana 
4, Prihodi za posebne 

namjene 
12.000,00 

11. 
Sufinanciranje 

pogrebnih troškova 

Ostale naknade iz 

proračuna u naravi 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
11.000,00 

12. 

Pomoć 

umirovljenicima, 

domaćicama i 

nezaposlenima - 

bonovi 

Ostale naknade iz 

proračuna u naravi 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
141.000,00 

13. 
Pomoći invalidnim 

osobama 

Pomoć osobama s 

invaliditetom 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
45.000,00 
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14. 

Pomoć u radu 

udruzi „Hoću-

mogu“ i dr. 

Tekuće donacije 
4, Prihodi za posebne 

namjene 
18.000,00 

15. Crveni križ Labin 

Tekuće donacije 

humanitarnim 

organizacijama 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
17.600,00 

16. 

Donacije udrugama 

humanitarnog 

karaktera temeljem 

javnog natječaja 

Tekuće donacije 

humanitarnim 

organizacijama 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
25.000,00 

UKUPNO SOCIJALNA SKRB 444.600,00 

SVEUKUPNO 562.700,00 

 

Članak 3. 

 Sredstva planirana ovim Programom isplaćivat će se u skladu s Odlukom o izvršavanju 

Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu. 

 

Članak 3. 

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

Pićan“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

10. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-12 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

  
Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i članaka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 

86/12, 94/13, 85/15, 19/16), te članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 

6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019. godinu 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 1. 

 Programom javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019. godinu (dalje u tekstu: Program) u 

skladu sa Zakonom o sportu definiraju se javne potrebe u sportu Općine Pićan za koje se sredstva 

planiraju u proračunu Općine Pićan, a to su programi, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu 

Pićan: 

 poticanje i promicanje sporta, 

 provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 

 djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 

 sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita 

sportaša, 

 zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 

 sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

 sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 

 planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Pićan, 

 provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji 

razvoja sporta. 

Članak 2. 

 Za provedbu Programa, u Proračunu Općine Pićan za 2019. godinu planirana su financijska 

sredstva za sljedeće aktivnosti: 

 

Red. 

br. 
Naziv projekta Vrsta troškova Izvor financiranja 

Planirani 

iznos u 

kunama 

1. 
Sponzorstva za 

sportske aktivnosti 

Donacije, namirnice i 

dr. 
1, Opći prihodi i primici 30.000,00 

2. 

Donacije sportskim 

udrugama temeljem 

javnog natječaja 

Tekuće donacije 

sportskim društvima 
1, Opći prihodi i primici 50.000,00 

3. 

Održavanje 

sportskih terena i 

pješačkih staza 

Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja i dr. 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
50.000,00 

4. 
Sportski kompleks 

Tupljak 

Sportski i rekreacijski 

tereni 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
20.000,00 

5. 

Nogometno 

igralište i 

svlačionica Švići 

Sportski i rekreacijski 

tereni 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
10.000,00 

6. Škola plivanja 
Troškovi provedbe 

projekta 
1, Opći prihodi i primici 31.000,00 

UKUPNO 191.000,00 

 

Članak 3. 

 Sredstva planirana ovim Programom isplaćivat će se u skladu s Odlukom o izvršavanju 

Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu. 

 

Članak 4. 

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

Pićan“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r.  

………………………………………………………………………………………………………… 
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11. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-13 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

  

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 Programom javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2019. godinu (dalje 

u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe vezano za stvaranje materijalnih uvjeta i organiziranja 

obavljanja vatrogasne djelatnosti i djelatnosti civilne zaštite kao djelatnosti od općeg interesa koje se 

financiraju iz Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu, a temeljem obveza i sukladno mjerilima 

propisanim Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 

174/04, 38/09, 80/10) i Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18). 

 

Članak 2. 

 Za provedbu Programa, u Proračunu Općine Pićan za 2019. godinu planirana su financijska 

sredstva za sljedeće aktivnosti: 

 

Red. 

br. 
Naziv projekta Vrsta troškova Izvor financiranja 

Planirani 

iznos u 

kunama 

1. 

Pomoć u radu 

Javne vatrogasne 

postrojbe Labin 

Tekuće pomoći 

4, Prihodi za posebne 

namjene 

5, Pomoći 

376.400,00 

2. 

Sufinanciranje rada 

Područne 

vatrogasne 

zajednice Labin 

Tekuće donacije 
4, Prihodi za posebne 

namjene 
138.000,00 

3. 
Pomoć u radu 

DVD-a Pićan 
Tekuće donacije 

4, Prihodi za posebne 

namjene 
20.000,00 

4. 

Službe zaštite i 

spašavanja (stožer 

CZ, postrojba CZ, 

Donacije, usluge i dr. 
4, Prihodi za posebne 

namjene 
17.500,00 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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HGSS i dr.) 

5. 
Izgradnja 

vatrogasnog doma 

Izgradnja 

građevinskog objekta 
8, Namjenski primici 1.000.000,00 

UKUPNO 1.551.900,00 

 

Članak 3. 

 Sredstva planirana ovim Programom isplaćivat će se u skladu s Odlukom o izvršavanju 

Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu. 

 

Članak 3. 

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

Pićan“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

12. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinsko vijeće 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-14 

Pićan, 25. siječnja 2019. godine 

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

članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.  33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju  

i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se mijenja i dopunjuje Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima 

Načelnika Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/17). 

 

Članak 2. 

Ovom Odlukom se mijenja članak 2. Oduke o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika 

Općine Pićan na način da se pod točkom 3., iza riječi „Silvano Smoković“, brišu riječi „komunalni 

redar Općine Pićan“ i umjesto toga se dodaju riječi „vanjski član“. 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 3. 

Ovom Odlukom se mijenja članak 6. predmetne Oduke o formiranju i imenovanju radnog 

tima Načelnika Općine Pićan, tako da sada glasi kako slijedi: 

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

sklopu svojih funkcija ili poslova koje već obavljaju te nemaju pravo na posebnu novčanu naknadu, 

dok članovi radnog tima Branko Kolić, Antun Bažon i Silvano Smoković imaju pravo na mjesečnu 

novčanu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna neto.“ 

 

Članak 4. 

Preostali dio Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan ostaje 

neizmijenjen. 

 

Članak 5. 

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

a primjenjuje se od 01. veljače 2019. godine. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

AKTI NAČELNIKA 

1. 
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KLASA: 022-05/18-01/99 

URBROJ: 2144/05-01-01-18-2 

Mjesto i datum: 21. prosinca 2018. g. 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PIĆAN U 2019. GODINI 
 

R.B. 
Naziv akta ili 

dokumenta 

Nositelj izrade nacrta 

prijedloga akta 

Očekivano vrijeme 

donošenja akta 

Okvirno vrijeme provedbe 

internetskog savjetovanja 

Ostali predviđeni 

načini provedbe 

savjetovanja / 

očekivano vrijeme 

Donositelj akta  

1. 

Urbanistički 

plan uređenja 

zone 

gospodarsko 

proizvodno 

poslovne 

namjene 

„Poduzetnička 

zona Pićan jug“ 

Jedinstveni upravni 

odjel 
svibanj 2019.g. I./II. kvartal 2019.g. 

Javna rasprava 

I. kvartal 
Općinsko vijeće 

2. 

Odluka o 

komunalnom 

redu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
srpanj 2019.g. II. kvartal 2019.g. 

Internetsko 

savjetovanje 

II. kvartal 2019.g. 

Općinsko vijeće 

3. 

Odluka o 

komunalnoj 

naknadi  

Jedinstveni upravni 

odjel 
siječanj 2019.g. I. kvartal 2019.g. 

Internetsko 

savjetovanje 

II. kvartal 2019.g. 

Općinsko vijeće 

4. 

Odluka o 

komunalnom 

doprinosu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
siječanj 2019.g. I.kvartal 2019.g. 

Internetsko 

savjetovanje 

I. kvaral 

Općinsko vijeće 



 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 1/19                             28. siječnja 2019. g. 

 

5. Izmjene i dopune 

Poslovnika o 

radu općinskog 

vijeća 

Jedinstveni upravni odjel ožujak/travanj 2019.g. II. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

II. kvartal 

Općinsko vijeće 

6. Strategija razvoja 

turizma Općine 

Pićan 

Jedinstveni upravni odjel siječanj/veljača 2019.g. I. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

I. kvartal 

Općinsko vijeće 

7. Proračun Općine 

Pićan za 2020. 

godinu i 

projekcije za 

2021. i 2021. 

godinu 

Jedinstveni upravni odjel prosinac 2019.g. IV. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

IV. kvartal 

Općinsko vijeće 

8. Strategija 

upravljanja 

imovinom 

Općine Pićan 

Jedinstveni upravni odjel ožujak/travanj 2019.g. II. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

II. kvartal 

Općinsko vijeće 

9. Socijalni 

program Općine 

Pićan 

Jedinstveni upravni odjel srpanj/kolovoz 2019.g. III. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

III. kvartal 

Općinsko vijeće 

10. Odluka o 

agrotehničkim 

mjerama za 

zaštitu 

poljoprivrednog 

zemljišta itd. 

 

Jedinstveni upravni odjel kolovoz/rujan 2019.g. III. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

III. kvartal 

Općinsko vijeće 

11. Odluka o davanju 

u zakup 

poslovnog 

prostora 

 

Jedinstveni upravni odjel rujan/listopad 2019.g. III. kvartal 2019.g. Internetsko 

savjetovanje 

III. kvartal 2019.g. 

Općinsko vijeće 
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12. 

Program 

raspolaganja 

poljoprivrednim 

zemljištem u 

vlasništvu RH na 

području Općine 

Pićan 

Jedinstveni upravni odjel siječanj/veljača 2019.g. I. kvartal 2019.g. 
Internetsko savjetovanje 

I. kvartal 2019.g. 
Općinsko vijeće 

13. 

Odluka o načinu 

postupanja s 

napuštenim ili 

izgubljenim 

životinjama 

Jedinstveni upravni odjel ožujak/travanj 2019.g. I. kvartal 2019.g. 
Internetsko savjetovanje 

I. kvartal 2019.g. 
Općinsko vijeće 

14. 

Odluka o 

djelatnostima od 

značaja koje se 

smatraju 

komunalnim 

djelatnostima 

Jedinstveni upravni odjel travanj/svibanj 2019.g. II. kvartal 2019.g. 
Internetsko savjetovanje 

II. kvartal 2019.g. 
Općinsko vijeće 

15. 

Odluka o 

komunalnim 

djelatnostima koje 

se mogu obavljati 

na temelju 

pisanog ugovora, 

tj. koncesije 

Jedinstveni upravni odjel travanj/svibanj 2019.g. II. kvartal 2019.g. 
Internetsko savjetovanje 

II. kvartal 2019.g. 
Općinsko vijeće 

16. 

Odluka o visini 

paušalnog poreza 

po krevetu 

Jedinstveni upravni odjel siječanj 2019.g. I. kvartal 2019.g. 
Internetsko savjetovanje 

I. kvartal 2019.g. 
Općinsko vijeće 
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NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 

85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se 

provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog 

savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, 

distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i 

drugo.« 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 

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

2. 

                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 

Općinski načelnik 
 

Pićan 40, 52332 Pićan 

Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

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

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 022-05/19-01/9 

URBROJ: 2144/05-01-01-19-1 

Pićan, 10. siječnja 2019. godine 

 

Na temelju čl. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18) i čl. 42. Statuta Općine Pićan 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan donosi 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PIĆAN 

ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i 

namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan tijekom 2019. godine. 

 

Članak 2. 

Plan prijma sadrži: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, 

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019.g. 

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme ili polaznika stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2019.g. 

 

Članak 3. 

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Pićan popunjavaju se na temelju ovog Plana, a sukladno odredbama Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Članak 4. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj 

službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019.g. i potreban broj vježbenika 

odgovarajuće stručne spreme ili polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa za 2019.g. utvrđuje se u Tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio 

ovog Plana prijma. 

 

Članak 5. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine 

Pićan i u Službenim novinama Općine Pićan. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Franković, v.r. 

 

Red br. 
Sistematizirana radna 

mjesta 
Stručna sprema 

Broj 

sistemati- 

ziranih 

radnih mjesta 

Stvarno 

stanje na dan 

31.12.2018.g. 

Potreban 

broj 

službenika/ 

namještenika 

u 2019.g. 

Potreban 

broj 

vježbenika / 

polaznika 

stručnog 

osposob. za 

rad bez 

zasnivanja 

RO 

1. 
Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela 

Magistar struke ili 

stručni specijalist 

pravne, ekonomske 

ili tehničke struke 

1 1 0 0 

2. 

Stručni suradnik za 

poslove proračuna, 

računovodstva i 

financija 

Sveučilišni 

prvostupnik struke 

ili stručni 

prvostupnik struke 

ekonomskog smjera 

1 2 0 0 

3. 

Stručni suradnik za 

koordinaciju poslova 

općinskog načelnika i 

općinskog vijeća 

Sveučilišni ili 

stručni prvostupnik 

upravne ili 

ekonomske struke 

1 1 0 0 

4. 

Viši stručni suradnik za 

ekologiju, kulturu i 

turizam 

Magistar struke ili 

stručni specijalist 

pravne, ekonomske 

ili tehničke struke 

1 1 0 0 

5. 

Referent za komunalno 

gospodarstvo – 

komunalni redar 

Srednja stručna 

sprema 
1 0 1 0 

 

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

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


