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Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 15. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), članka 19. Statuta 

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

dana 01. kolovoza 2019. godine donijelo je 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE PIĆAN 

ZA 2019. GOD. 

 

Članak 1. 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu sadrži: 

Opis - razred Ostvareno 
01.- 06. 2018. 

Planirano 
izvorno 2019. 

Ostvareno 
01. - 06.2019. 

 
1. 2. 3. 4. 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

 

   

Prihodi poslovanja 6 3.866.641,77 10.170.000,00 4.761.712,58 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 28.770,26 100.000,00 5.450,95 

UKUPNO PRIHODI (6+7) 3.895.412,03 10.270.000,00 4.767.163,53 

Rashodi poslovanja 3 3.668.169,44 8.057.000,00 3.517.549,83 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 1.392.083,79 2.413.000,00 357.162,63 

UKUPNO RASHODI (3+4) 5.060.253,23 10.470.000,00 3.874.712,46 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA -1.164.841,20 -200.000,00 892.451,07 

    

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 

GODINA 

 

   

VIŠAK/MANJAK PRIHODA 3.595.729,23 0,00 -1.591.954.,96 

    

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

   

Primici od financ. imovine i zaduživanja 8 0,00 2.000.000,00 396.541,45 

Izdaci za finan. imovinu i otplate zajmova 5 0,00 1.800.000,00 844.505,87 

NETO FINANCIRANJE 0,00 200.000,00 -447.964,42 

    

    

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA -1.164.841,20 -200.000,0 444.486,65 

+ + + + 

VIŠAK/MANJAK PRIHODA  PRETHODNA GODINA 3.595.729,23 0,00 -1.591.954,96 

+ + + + 

NETO FINANCIRANJE 0,00 200.000,00 0,00 
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SVEUKUPNO 2.430.888,03 0,00 -1.147.468,31 

 

Članak 2. 

 

Proračun za 2019. godinu donesen je u 12.2018. godine: prihodi  u visini 12.270.000,00 te rashodi u visini 

12.270.000,00.  

 

Za razdoblje siječanj – lipanj 2019. proračun  je realiziran kako slijedi: 

1. Ostvarenje prihoda i primitaka iznosi 5.163.704,98 kn, a rashoda i izdataka 4.719.218,33 kn što 

rezultira viškom prihoda od 444.486,65 kn. 

 prihodi poslovanja ostvareni su 4.761.712,58 kn, a rashodi poslovanja 3.517.549,83kn, te 

proizlazi višak prihoda poslovanja 1.244.162,75 kn. 

 prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 5.450,95 kn, a rashodi za nefinancijsku 

imovinu 357.162,63 kn, te proizlazi manjak prihoda 351.711,68 kn 

 primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su 396.541,45 kn, a izdaci za 

financijsku imovinu i otplate zajmova 844.505,87 kn, te proizlazi manjak primitaka 

447.964,42 kn. 

2. Općina je prvo polugodište 2019. završila s viškom prihoda  444.486,65 kn. Viškom prihoda iz 

prvog polugodišta pokriva se manjak iz prethodne godine koji iznosi 1.591.954,96, te u budućem 

razdoblju ostaje za pokriti manjak prihoda od 1.147.468,31kn. 

Članak 3. 

Izvještaji o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka po vrstama prihoda i rashoda, te 

po namjenama, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama sadržani su u općem i posebnom dijelu 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna. 

Članak 4. 

Temeljem odredbi članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 
(NN24/13) ovaj izvještaj objavljuje se na internetskim stranicama i „Službenim novinama“ Općine Pićan, te 
stupa na snagu osam dana od dana objave. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN 

Klasa: 021-05/19-01/17 
Urbroj: 2144/05-01-19-3 
Pićan, 01.08.2019.g. 
            Predsjednik  
                    Općinskog vijeća 

        Juran Silvan, ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



BROJ 5                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 07. kolovoza 2019.  

 

6 

 

 

 

 
OPĆI DIO 

 

Polugodišnjeg izvještaja 

o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. god. 

 

 

 

A. Račun prihoda i rashoda 

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 

2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 

3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

 

B. Račun financiranja 

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 

2. Račun financiranja prema izvorima financiranja 
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POSEBNI DIO 

 

 

Polugodišnjeg izvještaja 

o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. god. 

 

 

1. Organizacijska klasifikacija 

2. Programska klasifikacija 

 

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

Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. god., ostvareni su u ukupnoj svoti 

4.719.218,33 kn, a 

raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna prema 

organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi: 
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OBRAZLOŽENJA 

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE PIĆAN ZA 

2019. GODINU 

 

OSNOV ZA DONOŠENJE I OPĆE NAPOMENE 
 

Odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 15. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) propisana je obaveza 

i sadržaj izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži: 

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka 

ekonomske klasifikacije 

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

klasifikacije 

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 

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

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 

 

Polugodišnji izvještaj uz sadržaj od točke 1 do 6 sadrži i podatke iz Bilance: nenaplaćena potraživanja, 

nepodmirene dospjele obveze te potencijalne po osnovi sudskih postupaka. 

 

OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA POLUGODIŠNJE OBRAČUNA PRORAČUNA 
 

1. OPĆI DIO 

 

 Sažetak 

 A. Račun prihoda i rashoda 

 B. Račun financiranja 

 

 A. Račun prihoda i rashoda 

 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 

 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 

 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

 

 B. Račun financiranja 

 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 

 Račun financiranja prema izvorima financiranja 

2. POSEBNI DIO 

 Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 

 Izvršenje po programskoj klasifikaciji 

 
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 

 

Općina je u studenom 2018. godine sa OTP bankom potpisala Ugovor o okvirnom kratkoročnom kreditu na 
godinu dana za korištenje minusa po računu na iznos 1.000.000,00 kuna, a na dan 30.06.2019. iskorišten je 
u iznosu 770.326,78 kn. 
Općina je u travnju 2019. godini započela s otplatom dugoročnog kredita za cestu Medigi – Montovani 

te je do 30.06.2019. godine otplatila 33.045,12 kn. 
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4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

 

Sredstva proračunske zalihe – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pozicija 6), 

planirana temeljem članka 11. Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu, u visini 50.000,00 kn, 

iskorištena su u iznosu od 41.000,00 kn. Rashod proračunske zalihe utrošen je na jednokratnu donaciju po 

odluci načelnika. 

 

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA 

 

Općina nije davala jamstva, pa po toj osnovi nije imala ni izdatke u promatranom 

razdoblju. 

 

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 

 

6.1. PRIHODI I PRIMICI (razred 6, 7 i 8) 

 

Prihodi i primici od siječnja do lipnja 2019. ostvareni 5.163.704,98 ili 42,08% od plana. 

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda: 

Skupina Vrsta prihoda 
Ostvareno 

01.-06.2018. 
Planirano 

izvorno 2019. 
Ostvareno 

01.-06.2019. 
Index 

5/4 

1 2 3 4 5 6 

61 Prihodi od poreza 1.606.863,87 3.146.000,00 2.050.560,92 65,18 

63 
Pomoći od subjekata 
unutar općeg proračuna 120.780,00 1.701.500,00 219.307,13 12,89 

64 Prihodi od imovine 379.417,02 1.353.500,00 675.291,85 49,89 

65 
Prihodi po posebnim 
propsima i naknadama 1.716.580,88 3.664.000,00 1.787.339,93 48,78 

66 Prihodi od donacija 23.000,00 285.000,00 23.000,00 8,07 

68 
Kazne,upravne mjere i 
ostali prihodi 20.000,00 20.000,00 6.212,75 31,06 

  
UKUPNO PRIHODI 
POSLOVANJA 3.866.641,77 10.170.000,00 4.761.712,58 46,82 

71 
Prih.od prodaje neproizv. 
dugotrajne imovine 27.511,05 70.000,00 4.582,45 6,55 

72 
Prih.od prodaje proizved. 
dugotrajne imovine 1.259,21 30.000,00 868,50 2,90 

  

UKUPNO PRIHODI OD 
PRODAJE 
NEFINANCIJSKE 
IMOV. 28.770,26 100.000,00 5.450,95 5,45 

84 Primici od zaduživanja 0,00 2.000.000,00 396.541,45 19,83 

  
UKUPNO PRIMICI OD 
FINAN. IMOVINE 0,00 2.000.000,00 396.541,45 19,83 

  
SVEUKUPNO PRIHODI  
I PRIMICI 3.895.412,03 12.270.000,00 5.163.704,98 42,08 
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6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6) 

 
Prihodi poslovanja (razred 6) u ukupnim prihodima i primicima učestvuju 92,22%, ostvareni su 

4.761.712,58, 46,82 % od plana, a čine ih: 
 
6.1.1.1. PRIHODI OD POREZA (skupina 61) 

 
Prihodi od poreza u ukupnim prihodima učestvuju 39,71%, a ostvareni su 2.050.560,92, 65,18% od 

godišnjeg plana. 
Prihodi od poreza sastoje se od: 

 Poreza i prireza na dohodak                            1.967.810,28               68,59 

 Poreza na imovinu                     81.744,91                               30,28 

 Poreza na robu i usluge                       1.005,73               14,37 

(nema ostvarenog poreza 

 na tvrtku jer je ukinut) 

 

6.1.1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (skupina 63) 

 

U ukupnim prihodima imaju učešće 4,25%, a ostvarene su 219.307,13 ili 12,89 od  plana. 

Sastoje se od: 

 Tekuće pomoći:                       

- Od institucija i tijela EU                                              102.897,13                     

(Projekt Živa štrigarija)  

- Iz proračuna IŽ  

(Petivina, vidikovac Sv. Jelene i Legendfest)              13.500,00                          58,70 

 Kapitalne pomoći nisu ostvarene 

 Pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije – JVP                 102.910,00          45,14 

 

6.1.1.3. PRIHODI OD IMOVINE (skupina 64) 

 

U ukupnim prihodima imaju učešće 13,08%, ostvareni su 675.291,85 ili 49,89% od plana. 

 Sastoje se od: 

 Prihodi od financijske imovine                                           9.079,39                            100,88 

(zatezne kamate) 

 Prihodi od nefinancijske imovine       666.212,46               49,55 

(od zakupa i iznajmljivanja imovine, 

naknada za korištenje prostora elektrane, 

naknada za nezakonito izgrađene zgrade, 

sufinanciranje građana za održavanje groblja 

  

6.1.1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM 

PROPISIMA I NAKNADAMA (skupina 65) 

 

Prihodi ove skupine ostvareni su 1.787.339,93 kn ili 48,78% od ukupnog godišnjeg  

plana, a u ukupnim prihodima imaju učešće 34,61%. 

 Sastoje se od: 

 Upravne i administrativne pristojbe               1,54                  0,01 

(državni biljezi) 

 Prihoda po posebnim propisima          44.855,67              31,81 
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(vodni doprinos i ostali nespomenuti prihodi) 

 Komunalnih doprinosa i naknada    1.742.482,72              49,64 

 

6.1.1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD 

DONACIJA (skupina 66) 

 

Prihodi ove skupine ostvareni su 23.000,00 kn ili 8,07% od godišnjeg plana, s neznatnim učešćem od 

0,45% u ukupnim prihodima. 

Odnose se na donaciju Zaklade Adris za slap Sopot. 

 

6.1.1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (skupina 68) 

 

Ostvareni prihod iznosi 6.212,75 kn ili 31,06% od plana, s malim učešćem na ukupne prihode od 

0,12%.  

 

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7) 

 

Prihodi ovog razreda ostvareni su 5.450,95 kn, 5,45% od plana, sa učešćem od 0,11%, a čine ih: 

 Prihodi od prodaje zemljišta           4.582,45                 6,55 

(prodaja grobnih mjesta nije se ostvarila  

planiranom dinamikom, budući da se još nije počelo 

na proširenju groblja) 

 Prihodi od prodaje stambenih objekata            868,50    2,90 

(prihodi nisu ostvareni jer nije bilo prodaje 

 ruševnih zgrada u vlasništvu općine) 

 

6.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

 

Prihodi ovog razreda su ostvareni, a odnose se na korištena sredstva po Ugovoru o okvirnom 

kratkoročnom kreditu korištenjem minusa po računu za premošćivanje tekuće likvidnosti. 

 Planirano zaduživanje za asfaltiranje ceste Medigi – Montovani ostvareno je u iznosu od 396.541,45 

kn.  

Planirano dugoročno zaduživanje za Vatrogasni dom nije ostvareno. 

 

6.2. RASHODI I IZDACI (razred 3, 4 i 5) 

 

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu 4.719.219,33 kn ili 

38,46% od ukupnog godišnjeg plana.  

Pregled ostvarenja po vrstama rashoda: 

Sku- 
pina Vrsta rashoda 

Ostvareno 
01.- 06.2018. 

Planirano 
izvorno 2019. 

Ostvareno 
01.- 06.2019. 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

31 
Rashodi za 
zaposlene 542.805,86 1.150.900,00 556.384,06 48,34 

32 Materijalni rashodi 1.111.824,21 3.190.100,00 1.450.815,97 45,48 

34 Financijski rashodi 15.113,62 28.200,00 25.475,04 90,34 
35 Subvencije 1.002.277,70 1.418.500,00 678.194,72 47,81 

36 
Pomoći unutar 
opće države 393.506,04 775.200,00 364.852,54 47,07 

37 

Naknade građ. 
i kuć.na teme. 
osigur i dr.nak. 293.522,57 855.700,00 272.296,67 31,82 
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38 Ostali rashodi 309.119,44 638.400,00 169.530,83 26,56 

  

UKUPNO 
RASHODI 
POSLOVANJA 3.668.169,44 8.057.000,00 3.517.549,83 43,66 

41 

Rashodi za nabav. 
neproizv.dugo. 
imovine 0,00 60.000,00 0,00 0,00 

42 

Rashodi za nabav. 
proizv.dugo. 
imovine 1.392.083,79 2.353.000,00 357.162,63 15,08 

45 

Rash.za dodat- 
na ulaganja na 
nefinan.imovini 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

UKUPNO 
RASHODI ZA 
NABAVU 
NEFINAN.IMO. 1.392.083,79 2.413.000,00 357.162,63 14,71 

51 
Izdaci za dane 
 zajmove 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 

Izdaci za otplate 
glavnice primljenih 
zajmova 0,00 1.800.000,00 844.505,87 46,92 

  

UKUPNO IZDACI 
ZA FINAN. 
IMOVINU 0,00 1.800.000,00 844.505,87 46,92 

  

SVEUKUPNO 
RASHODI I  
IZDACI 5.060.253,23 12.270.000,00 4.719.218,33  41,49 

 

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA 

 

Rashodi poslovanja (razred 3) u ukupnim rashodima i izdacima učestvuju 74,54%, ostvareni su 

3.517.549,83  43,66% od godišnjeg plana, a čine ih: 

 

6.2.1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE (skupina 31) 

 

Rashodi za zaposlene u ukupnim rashodima imaju učešće 15,82%, ostvareni su 556.384,06 kn, 48,34% 

godišnjeg plana.  

 

6.2.1.2. MATERIJALNI RASHODI (skupina 32) 

 

Materijalni rashodi ostvareni su 1.450.815,97 kn ili 45,48% od godišnjeg plana, a u ukupnim 

rashodima učestvuju 30,74%. Povećani su u odnosu na 2018., indeks 130,49. 

Na rashode predstavničkih tijela i naknade za rad dužnosnika, reprezentacija načelnika te komisija vijeća 

otpada 179.289,60 kn, a na materijalne troškove uprave (službena putovanja, seminari, uredski materijal, 

održavanje opreme, el. energija, poštanske, telefonske i računalne usluge, premije osiguranja, usluge 

pravnog savjetovanja, reprezentaciju, sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja, tekuću rezervu te 

ostale slične usluge otpada 351.462,47 kn. 

Najveći dio rashoda unutar ove skupine  odnosi se  na rashode električne energije-javna rasvijeta, usluge 

tekućeg  i investicijskog održavanja-javne rasvjete i dr., komunalne usluge -odvoz kontejnera te 

intelektualne i osobne usluge. 
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6.2.1.3. FINANCIJSKI RASHODI (skupina 34) 

 

Financijski rashodi ostvareni su 25.475,04, 90,34% od godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima imaju 

neprimjetno učešće od 0,54%. Ovi rashodi odnose se na usluge banke i platnog prometa, a do povećanja u 

odnosu na 2018. godinu za isto razdoblje došlo je zbog rashoda za kamate za korištenje minusa po računu. 

 

6.2.1.4. SUBVENCIJE (skupina 35) 

 

Subvencije su ostvarene 678.194,72 kn. Ostvareno je 47,81 % od godišnjeg plana. U odnosu na 2018. 

rashodi za subvencije su se smanjili, indeks 13,32. 2018. godine isplaćene su subvencije poljoprivrednicima 

300.380,29 kn, a 2019. godine 40.000,00 kn. Najveći rashod ove skupine su subvencije za dječji vrtić Mali 

medvjed 638.194,72 kn. 

 

6.2.1.5. POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (skupina 36) 

 

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 364.852,54 ostvarene su 47,07% godišnjeg 

plana, s učešćem 7,73%. Ostvarene su gotovo u razini  2018.god., a odnose se na plaćanje marendi učenicima 

osnovnih škola, plaćanje produženog boravka, sufinanciranja TIM – 2 Labin, sufinanciranja HMP Labin, 

plaćanje dijela obaveze za Kaštijun i dr. 

 

6.2.1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (skupina 37) 

 

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – temeljem socijalnog programa i zahtjeva građana 

ostvaruju se u skladu s financijskim mogućnostima Proračuna. U navedene svrhe u prvom polugodištu 2019. 

godine utrošeno je 272.296,67 kn, 31,82% od godišnjeg plana, s učešćem od 5,77% u ukupnim rashodima. 

Rashodi ove skupine najviše se odnose na stipendije, naknade za novorođenčad, sufinanciranja cijene 

prijevoza i sufinanciranje roditeljima boravak djece u dječjem vrtiću. 

 

6.2.1.7. OSTALI RASHODI (skupina 38) 

 

Ostali rashodi ostvareni su 169.530,83, 26,56% godišnjeg plana s učešćem od 3,59%. U odnosu na 

2018. ostali rashodi su smanjeni, indeks 54,84. Smanjeni rashodi odnose se na tekuće donacije sportskim 

društvima i humanitarnim organizacijama. Utrošeni rashodi za kapitalne pomoći odnose se na namjenska 

sredstva za sanaciju deponija Cere. 

 

6.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su 357.162,63, 114,71% godišnjeg plana, s 

učešćem od 7,57%.   Ostvareni rashodi odnose se na: izgradnju glavnog projekta rekonstrukcije ceste Runki-

Karlići-Krištofići, izgradnju javne rasvjete, računala i računalne opreme, nabavu opreme za mrtvačnicu te 

izradu urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan jug.  

 

6.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (razred 5) 

 

U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su izdaci za otplatu glavnice u iznosu 844.505,87 kn, 46,92 % 

godišnjeg plana. 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na kratkoročni kredit za korištenje minusa po računu u 

iznosu od 811.460,75 kn te na otplatu glavnice dugoročnog kredita za cestu Medigi-Montovani u iznosu 

33.045,12 kn. 
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6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA 

Program Naziv 
Planirano izvorno 

2019. 
Ostvareno 01. -06. 

2019. Indeks 

1 2 3 4 5 

1000 
Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstav. i izvrš. 
tijela  2.614.300,00 1.246.045,65 47,66 

2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO 1.048.500,00 577.248,77 55,05 

2002 Program upravljanja imovinom 186.000,00 74.478,43 40,04 

2003 Protupožarna i civilna zaštita 1.551.900,00 289.969,66 18,68 

2004 
Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i 
gospodarstva 472.200,00 218.295,00 46,23 

2005 program javnih potreba u zaštiti okoliša 376.300,00 171.945,85 45,69 

2006 Održavanje objekata i uređaja kom. infrastrukture 911.000,00 431.935,37 47,41 

2007 Izgradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture 1.054.000,00 218.051,25 20,69 

2008 Program javnih potreba u zdravstvu 118.100,00 43.390,43 36,74 

2009 Program javnih potreba u sportu i rekreaciji 191.000,00 19.390,38 10,15 

2010 Program javnih potreba u kulturi 1.091.400,00 359.561,25 32,94 

2011 Program javnih potreba u predškolskom odgoju 1.781.700,00 762.025,52 42,77 

2012 Program javnih potreba u školstvu 444.700,00 242.812,10 54,6 

2013 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 444.600,00 64.068,67 14,41 
 

6.2.4.1. PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH 

TIJELA 

 

Rashodi ovog programa ostvareni su 1.246.045,65 kn, 47,66% godišnjeg plana s učešćem 26,40% na 

ukupne rashode. 

Program čine aktivnosti: 

 Redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela      98.178,09               41,78 

 Redovan rad izvršnih tijela           218.154                                        47,68 

 Političke stranke i vijećnici liste grupe birača            6.900,72               41,08 

 Protokol i promidžba          19.141,30¸               66,00 

 Sponzorstva i pokroviteljstva            2.737,50               45,63 

 Tekuća rezerva            41.000,00                              82,00 

 Povrat kredita za premošćivanje tek. likvidnosti           824.226,87               81,61 

 Povrat kredita-cesta Medigi-Montovani                            35.706,54                                        4,41 

 

6.2.4.2. PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JUO 

 

Ostvareni rashodi su 577.248,77 kn, 55,05% od godišnjeg plana s učešćem 12,23% na ukupne 

rashode. 

        Program čine aktivnosti: 

 Rashodi za zaposlene-općinska uprava      329.443,97               46,13 

 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave                       148.987,31               53,04 

 Odvjetničke, javnobilježn. i ostale intel. usluge         71.565,48            332,86 

 Parnične naknade i troškovi             1.435,00                                28,70 

 Troškovi osoba koje nisu u radnom odnosu                      1.980,21                               66,01 

 Nabava dugotrajne imovine za opću upravu        23.836,80               99,32 
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6.2.4.3. PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM 

 

Ostvareni su rashodi u iznosu od 74.478,43, 40,04% godišnjeg plana, s učešćem od 1,58%. Čine ih 

aktivnosti: 

 Geodetsko-katastarske usluge            4.102,50               58,61 

 Procjene, vještačenja i planovi           12.375,00                               53,80 

 Održavanje općinske zgrade            4.250,00               21,25 

 Održavanje postrojenja i opreme            6.143,75               40,96 

 Troškovi rada i održavanja voznog parka         22.294,12               54,38 

 Premije osiguranja imovine                                          19.747,36               56,42 

 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa            5.565,70                               55,66 

 

6.2.4.4. PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 

 

Rashodi ovog programa ostvareni su 289.969,66 kn, 18,68% godišnjeg plana, s učešćem 6,14%. Čine ih 

aktivnosti: 

 Pomoć u radu JVP Labin        179.608,00               47,72 

 Sufinanciranje rada PVZ Labin          86.137,17               62,42 

 Službe zaštite i spašavanja          24.224,49                             138,43 

 

6.2.4.5. PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE, TURIZMA I GOSPODARSTVA 

 

Ostvareni su rashodi 218.295,00, 46,23% godišnjeg plana, učešće 4,63% u ukupnim rashodima. 

Čine ih aktivnosti: 

 LAG I FLAG                           20.000,00               64,52 

(dio godišnje članarine) 

 Poticanje poljoprivrede           5.000,00               38,46 

 Donacije udr. i ustan. iz podr. poljop. i rur.                         40.000,00                                     80,00 

razvoja temeljem jav. Natječaja 

 Sufinanciranje rada TZ Pazin            8.325,00               48,97 

 Izgradnja i uređenje zone Pićan       104.250,00               52,13 

 Izrada turističkog vodića za Pićan                                        40.720,00               99,32 

 

6.2.4.6. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZAŠTITI OKOLIŠA 

 

Utrošeno je 171.945,85 kn, 45,69% od godišnjeg plana, s učešćem od 3,64% na ukupne rashode, a 

čine ih aktivnosti: 

 Deratizacija i veterinarski poslovi            31.829,15           167,52 

 Održavanje javnih površina                            14.446,36            18,69 

 Prikupljanje otpada             55.053,51              67,14 

 Javna voda i projekti vodotoka           18.480,34              56,00 

 Programska sanacija – odlagalište Cere          41.386,45              33,65 

 Izgr. ŽCGO „Kaštijun“ – sporaz. o zajed. financiranju         10.750,04              48,86 

 

6.2.4.7. PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE 

 

Po ovom programu utrošeno je 431.935,37 kn, 47,41% godišnjeg plana s učešćem od 9,15% na 

ukupne rashode. Čine ih aktivnosti: 

 Prometna signalizacija            14.518,75               6,91 

 Održavanje puteva             90.562,50             39,38 
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 Održavanje gradskih zidina       117.428,79                   93,94 

 Troškovi javne rasvjete - potrošnja i održavanje             168.415,53                    66,57 

 Sanacija mosta Sopot            21.117,00                         52,79 

 Održavanje groblja i mrtvačnice           19.892,80                         66,31 

 

 

6.2.4.8. PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE 

 

Ostvareni su rashodi u iznosu od 218.051,25 kn, 20,69% godišnjeg plana s učešćem od 4,62%. 

Program čine aktivnosti: 

 Izgradnja javne rasvjete        121.082,50                           80,72 

 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta          96.968,75                           14,92 

 

6.2.4.9. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU 

 

Utrošeno je 43.390,43 kn, 36,74% od godišnjeg plana, s neznatnim učešćem od 0,92% na ukupne 

rashode. Aktivnosti programa su: 

 Sufinan. rada logopeda i mamografija                                16.338,83                           68,08 

 Sufinan. zavoda za hitnu medicinu IŽ          8.277,50            48,69 

 Sufinanciranje tima T2 Labin         18.774,10                           50,74 

6.2.4.10. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 

 

Ostvareni rashodi iznose 19.390,38, 10,15% godišnjeg plana s neznatnim učešćem od 0,41% u 

ukupnim rashodima. Čine ih aktivnosti: 

 Sponzorstva za sportske aktivnosti           6.890,38               22,97 

 Održavanje sportskih terena i pješačkih staza          6.250,00              13,30 

 Izgradnja i uređenje sportskih kompleksa na          6.250,00              31,25 

području OP       

 

6.2.4.11. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

U kulturi je utrošeno 359.561,25 kn, 32,94% godišnjeg plana s učešćem od 7,62% na ukupne rashode. 

Aktivnosti programa su: 

 Ostale aktivnosti u kulturi          16.720,67                    27,23 

 Održavanje spomenika kulture          44.294,18                    442,94 

 Legend kuća – adaptacija              7.500,00               9,38 

 Projekt Interreg SLO-HRV  

„Živa coprnija-živa štigarija“         160.303,05              42,80 

 Proslava Sv. Katarine               2.630,06                5,26 

(račun iz 2018.godine-ZAMP) 

 Legendfest                             75.000,00             32,61 

 Petivina i Dan Pićanaca            49.246,59             82,08 

 Ljetna škola-str. Praksa arhitekt. Fakulteta           3.866,70              16,45 

 

6.2.4.12. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 

 

U ovom programu ostvareni su rashodi 762.025,52, 42,77% godišnjeg plana s učešćem na ukupne 

rashode od 16,15%. Aktivnosti programa su: 

 Pomoć u radu dj. vrtića „Mali medvjed“ Pićan           633.314,72             44,23 

 Pomoć roditeljima u plaćanju boravka djece u vrtiću         57.300,00             39,52 

 Pomoć u radu ostalih dječjih vrtića                                           39.410,80             55,74 
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 Naknade za novorođenčad               32.000,00             32,00 

 

6.2.4.13. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU 

 

Na školstvo je utrošeno 242.812,10, 54,60% godišnjeg plana s učešćem u ukupnim rashodima od 

5,15%. Aktivnosti programa su: 

 Produženi boravak         38.641,10             85,87 

 Marende i udžbenici učenicima osnovnih škola             66.056,00             49,11 

 Sufinanciranje rada glazbene škole         4.440,00             63,43 

 Sufinan. prijevoza i osig. učenicima osnovne škole          9.875,00           159,27 

 Potpore školama za programe i natjecanja                          4.000,00             12,50 

 Učeničke i studentske stipendije          119.800,00             54,45 

 

6.2.4.14. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 

U programu socijalne skrbi utrošeno je 64.068,67 kn, 14,41% godišnjeg plana s učešćem od 1,36% na 

ukupne rashode. Aktivnosti programa su: 

 Jednokratne novčane pomoći              4.000,00               4,44 

 Sufinan. prijev. i marendi djece s pos. potrebama              21.775,00             37,54 

 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja           12.286,67             45,51 

 Sufinanciranje pogrebnih troškova               6.435,00             58,50 

 Pomoć invalidn. osobama s područja Općine Pićan            2.400,00                5,33 

 Pomoć u radu udruzi „Hoću-mogu“ i dr. udrugama            8.376,00             46,53 

 Crveni križ Labin                              8.796,00             49,98 

 
 
POTRAŽIVANJA I OBVEZE: 
 

Na dan 30.06.2019. općina je imala potraživanja u iznosu  391.333,49 kn, a sastoje se od: 
Osnovni račun Naziv Iznos 

 Ostala potraživanja 59.845,81 
12921 -ostala nespomenuta potraživanja   59.845,81 
 Potraživanja za prihode poslovanja 329.105,23 
16131 Porez na kuće za odmor 1.350,00 
16142 Pot.za porez na promet alk.i bezalk.pića        74,55 
16145 Pot.za poreze na korištenje dobara      505,90 
16414 Potraž.za zatezne kamate     2.109,95 
16422 Potraž.od zakupnine     11.010,00 
16422 Potraživanja od najamnine 136.662,48 
16423 Potr.za nak.za kor.prost.elektrane            0,00 
16429 Sufin.mještana za održ.groblja   29.161,95 
16429 Potr.nak.za nezakonito izg.zgrade   49.949,60 
16531 Potraž.za komunalni doprinos 27.537,42 
16532 Potraž.za komunalnu naknadu 70.743,38 
 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 2.382,45 

17111 Potraž.od prodaje grobnih mjesta 2.035,05 
171111 Potraž.od prodaje zemljišta 0,00 
17211 Potr.za stanove – stanarsko pravo 0,00 
172111 Potraž.od prod.-stambeni obj. 347,40 

 SVEUKUPNO: 391.333,49 
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Na dan 30.06.2019. općina je imala nepodmirene obaveze u iznosu 573.902,84 kn, a sastoje se od: 
 

Podskupina Naziv Iznos 

23 Obveze za rashode poslovanja 386.048,14 

231 Obveze za zaposlene 93.690,00 

232 Obveze za materijalne rashode 226.310,56 

234 Obveze za financijske rashode 2.893,03 

235 Obveze za subvencije 900,00 
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 12.000,00 

238  Obaveze za kazne,nak.štete i kapitalne pomoći 0,00 

239 Ostale tekuće obveze 50.254,55 

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 94.726,25 

241 Obav.za nabavu neproizv.dugot.imovine-zemljište 0,00 

242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 94.726,25 

245 Obaveze za dodatna ulaganja na nefinan.imovini 0,00 

26 Obveze za kredite i zajmove 1.133.823,11 

 SVEUKUPNO: 1.614.597,50 
Od ukupnih obaveza na dospjele otpada 192.873,39 kn, a na nedospjele 1.421.724,11 kn. 

7. ZAKLJUČAK 

 

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa zakonskom 

obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu. 

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2018. ostvareni su prihodi i primici u iznosu 5.163.704,98 kn, 

42,08% godišnjeg plana, te rashodi i izdaci 4.719.218,33, 38,46% godišnjeg plana. Ostvaren je višak prihoda 

444.486,65 kn kojim se pokriva dio ostvarenog manjka prihoda prethodnih godina koji iznosi 1.591.954,96, 

te ostaje manjak prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu 1.147.468,31 kn. 

 

Pićan,  01.08.2019.g. 

            

     Predsjednik 

                        Općinskog vijeća 

                    Juran Silvan ing., v.r. 

 

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

2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu 
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3. Odluka o dodjeli općinskih priznanja 
 

                
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

Temeljem članka 15. i 16. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), članka 10. 

Odluke o priznanjima Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 5/02), te prijedloga Komisije za dodjelu 

priznanja Općine Pićan (KLASA: 021-05/19-01/16, URBROJ: 2144/05-03-01-19-3 od 23.07.2019.g.), Općinsko 

vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2019. godine donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PIĆAN 

ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan dodjeljuje javna priznanja Općine Pićan: Plakete Općine Pićan, pravnim i 

fizičkim osobama za doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, a posebice za naročite uspjehe u 

unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, 

te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene. 

 

Članak 2. 

Plaketa Općine Pićan se dodjeljuje: 

1. Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za turizam, zbog pružanja potpore manifestacijama, 

događanjima i aktivnostima od turističkog i kulturnog značaja na području Općine Pićan 

2. Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za održivi razvoj, zbog aktivne suradnje i pružanje podrške pri 

ostvarenju investicija i aktivnosti koje su značajne za razvoj Općine Pićan 

3. Silvanu Smokoviću, umirovljenom komunalnom redaru Općine Pićan, zbog doprinosa koji je ostvario 

za Općinu Pićan tijekom svog zaposlenja, te zbog aktivnog sudjelovanja u potrebama Općine Pićan i 

nakon umirovljenja. 

 

Članak 3. 

Javna priznanja će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pićan dana 17. 

kolovoza 2019. godine. 

 

Članak 4. 

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

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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OPĆINA PIĆAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

SILVAN JURAN, v.r. 

 

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

 

4. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 
2019. – 2025. godine 

 

                
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

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

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2019. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o donošenju Strategije upravljanja imovinom 

Općine Pićan za razdoblje 2019. – 2025. godine 

 

Članak 1. 

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 2019. – 2025. godine. 

 

Članak 2. 

 Strategija iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 3. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik Vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

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

 

 

 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
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5. Odluka o komunalnom redu 
 

                
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18) i 

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

na sjednici održanoj 01. kolovoza 2019. godine donijelo je sljedeću  

 

O D L U K U 

o komunalnom redu 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njihovo provođenje. 

 Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području 

Općine Pićan (dalje u tekstu: Općina), ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno. 

Članak 2. 

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o: 

 uređenju naselja, 

 načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Pićan (dalje u 

tekstu: Općina) za gospodarske i druge svrhe, 

 uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za 

parkiranje vozila, 

 održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene, 

 prikupljanju, odvozu i postupanju sa prikupljenim komunalnim otpadom, 

 uklanjanju snijega i leda, 

 uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, 

 mjerama za provođenje komunalnog reda,  

 kaznama za počinjene prekršaje. 

Članak 3. 

Pod površinom javne namjene iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smatra se svaka 

površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. 

 Pod površinama iz stavka 1. ovog članka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se: 

 javne zelene površine: gradski parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili 

pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog 

oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javni sportski i rekreacijski 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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prostori, zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste 

odnosno ulice, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene 

površine, 

 javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, 

javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, 

pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio 

nerazvrstane ili druge ceste,  

 nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne 

održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, 

 javna parkirališta, stajališta javnog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo 

kojoj osnovi,  

 površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim 

propisima (pješačke i zelene površine), 

 neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku, 

 površine na kojima se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo pružaju usluge 

obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima. 

U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi Načelnik Općine Pićan 

(dalje u tekstu: Načelnik). 

Članak 4. 

 Pod zemljištem iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smatra se zemljište unutar i izvan 

građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom Općine namijenjeno za građenje građevina 

i uređenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica Općine. 

Članak 5. 

 Pod predmetima, u smislu ove Odluke, smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s 

jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela 

ili nisu ugrađeni u podlogu. 

 Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito: 

 reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, 

reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni 

stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu 

građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić), 

 privremeni objekti (kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, ugostiteljska terasa, štand, ograda), 

 predmeti za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i 

javne sanitarije, 

 objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza, 

 oprema dječjeg igrališta,  

 spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti. 

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 2. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima 

te u stanju funkcionalne sposobnosti. 

II. UREĐENJE NASELJA 

Članak 6. 

 Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, razumijeva se: 

 uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, dvorišta zgrada i ograda u vlasništvu fizičkih ili 

pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv sa površina javne namjene, 

 određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge 

urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih 

uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog 

projekta. 
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Članak 7. 

 Uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene i nekretnina u 

vlasništvu Općine za postavljanje predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te za postavljanje predmeta, 

opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke određeni su općim aktom Općine kojim se 

uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i 

oglasnih predmeta u vlasništvu Općine. 

Članak 8. 

 Uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te 

predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke na području Općine određeni su 

općim aktom Općine kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata. 

Članak 9. 

 Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Općinsko vijeće Općine Pićan (u daljnjem tekstu: 

Vijeće). 

 Ime iz stavka 1. ovog članka mora biti vidljivo označeno pločom. 

 Natpisna ploča mora biti postavljena u suglasju s propisom kojim se uređuje način označavanja 

imena naselja, ulica i trgova. 

 Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem, kojeg određuje Državna geodetska uprava – 

Odjel za katastar nekretnina Labin. 

 Način označavanja i obilježavanja imena u smislu stavaka 3. i 4. ovog članka određen je posebnim 

propisom.  

 Natpisne ploče nabavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: JUO), a troškove nabave, 

postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Općina. 

 Pločicu s brojem zgrade nabavlja, postavlja i održava vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog i 

poslovnog objekta o svom trošku. 

 Vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade 

održavati i čistiti. 

Članak 10. 

 Vanjski dijelovi zgrade (pročelje, balkon, terasa, lođa, ulazna vrata, prozori, prozorski otvori, 

žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) moraju biti uredni i čisti. 

 Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi 

pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća. 

 Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački 

promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu. 

Članak 11. 

 Po vanjskim dijelovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati. 

 Iznimno, u cilju uređenja naselja, oslikavanje fasada od strane fizičkih i pravnih osoba moguće je 

samo uz prethodno odobrenje JUO. 

Članak 12. 

 Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je 

održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema površini javne namjene, koja ne 

smije ometati korištenje javno prometne površine. 

 Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovog članka mora biti uređena. 

 Na nekretninama koje su vidljive s površine javne namjene nije dozvoljeno uskladištenje niti 

odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno 

drvo, željezo, lim i slično). 

 Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka, dužan je podrezivati zelenilo 

zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan 

prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete. 

Članak 13. 

 Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke moraju materijalnom obradom i oblikovanjem 

zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu 

s izgledom okoline ili zgrade. 
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 Predmeti iz stavka 1. ovog članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale 

predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti. 

 Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno 

korisnik. 

Članak 14. 

 Izlozi u poslovnim prostorima na području Općine trebaju biti uredni, čisti i osvijetljeni. 

 Izlog u smislu stavka 1. ovog članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići 

koji služe javnom izlaganju robe ili koji služi za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku 

radnju ili drugu djelatnost. 

Članak 15. 

 Ako se ploča s nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, tvrtka mora biti napisana čitljivo 

na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna. 

Članak 16. 

Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to 

određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 48 sati nakon prestanka prigode 

radi koje su postavljeni. 

Članak 17. 

Površine javne namjene moraju imati javnu rasvjetu. 

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u 

obzir značaj pojedinih dijelova Općine i pojedinih površina javne namjene, prometa i potreba građana. 

Članak 18. 

 Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je održavati 

objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti. 

 Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći (u ljetnom razdoblju od 21,00 do 5,00 sati idućeg 

dana, a u zimskom razdoblju od 17,00 do 6,00 sati idućeg dana). 

Članak 19. 

 Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka 

moguće je samo na temelju odobrenja JUO. 

Članak 20. 

 Oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete kažnjivo je prema odredbama ove Odluke. 

 

Članak 21. 

 Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost kojom se osigurava održavanje 

komunalne infrastrukture, dužne su održavati u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, 

opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i 

skulpture, orijentacijske planove i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu. 

 Urbanu opremu iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je 

na drugi način prljati ili nagrđivati. 

Članak 22. 

 Na trgovima i većim križanjima mogu se postaviti javni satovi. 

 Javne satove postavlja i održava Općina. 

Članak 23. 

 Javni nužnici mogu se izgraditi na površinama javne namjene na kojima se okuplja ili zadržava 

veći broj građana. 

 Uz odobrenje JUO, na javnoj površini dozvoljeno je postaviti kemijski WC. 

 Javni nužnici moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u 

stanju funkcionalne ispravnosti. 

 Javni nužnici moraju, u pravilu, biti otvoreni tijekom cijeloga dana. 

Članak 24. 

 Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene vlasnik je dužan 

održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. 
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Članak 25. 

 Stajališta javnog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama. 

 Stajališta javnog prijevoza moraju se održavati urednim i ispravnim, a svako oštećenje tog 

prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno. 

 Na stajalištima javnog prijevoza se postavljaju košarice za otpad i ističe vozni red. 

Članak 26. 

 Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i 

služi svrsi za koju je namijenjena. 

Članak 27. 

 Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice: 

 obnova biljnog materijala, 

 podrezivanje stabala i grmlja, 

 okopavanje i pljevenje grmlja i živice, 

 košnja trave, 

 gnojenje i folijarno prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i 

slično), 

 uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka, 

 održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju, 

 preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika te 

kontinuirano provođenje zaštite zelenila, 

 održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju 

(ličenje i popravci klupa, posuda, odnosno košarica za otpad, spremišta za alat, popločenja i 

slično), 

 postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od 

uništavanja, 

 postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine, 

 obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene zelene površine, 

 skidanje snijega s grana, 

 uređenje i privođenje namjeni neuređene javne zelene površine. 

Članak 28. 

 U poduzetničkim zonama na području Općine nije dozvoljeno držanje životinja.  

Na ostalim područjima Općine koja nisu obuhvaćena stavkom 1. ovog članka, mogu se držati 

životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete. 

 Jedinstveni upravni odjel može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje 

životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 2. ovoga 

članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja u kojem 

slučaju će komunalni redar izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja. 

Članak 29. 

 Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja te način 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisani su općim aktom Općine kojim se određuju 

uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

 

III. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE 

Članak 30. 

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti, oprema i uređaji iz članka 6. stavka 1. 

podstavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na površinu javne namjene i drugu nekretninu u vlasništvu 

Općine isključivo na temelju općeg akta Općine kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i 

drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Općine i općeg 

akta Općine kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata. 
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 Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti, oprema i uređaji iz članka 6. stavka 1. 

podstavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na nekretninu na području Općine u vlasništvu fizičke ili 

pravne osobe isključivo na temelju općeg akta Općine kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i 

privremenih objekata. 

Članak 31. 

 Na površini javne namjene dozvoljeno je postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju JUO. 

 Vlasnik je obvezan posudu s ukrasnim biljem održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti, u 

protivnom ju je obvezan ukloniti. 

Članak 32. 

 Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, 

kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju odobrenja JUO, uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi 

prvobitno stanje javne zelene površine. 

 Ako izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, to će učiniti JUO na teret 

izvoditelja radova. 

 Na javnoj zelenoj površini ne smiju se postavljati okna podzemnih instalacija, izuzev instalacija 

koje služe zelenoj površini, a temelji stupa zračnih vodova ne smiju biti vidljivi. 

Članak 33. 

 Nije dozvoljeno iskrcavati, smještati i ukrcavati građevinski materijal, podizati skele i obavljati 

slične radove u građevinske svrhe na površini javne namjene bez odobrenja JUO. 

 Odobrenje iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži uvjete pod kojima se mogu obavljati radovi i 

koristiti dijelovi površine javne namjene. 

 Općinsko vijeće može u pojedinim dijelovima općine vremenski ograničiti obavljanje radova iz 

stavka 1. ovog članka. 

 Korisnik odobrenja dužan je u roku od 24 sata obavijestiti JUO o završetku radova. 

 Korisnik odobrenja obvezan je površinu javne namjene vratiti u prvobitno stanje. Ako korisnik to 

ne učini, dovođenje površine javne namjene u prvobitno stanje obavit će JUO na teret korisnika. 

Članak 34. 

 Za iskrcaj ogrjeva te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište.  

 Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne 

oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti okomito na rub kolnika, tako da se ne 

ruše. 

 Općinsko vijeće može, u pojedinim dijelovima općine potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti 

obavljanje radova iz stavka 2. ovog članka. 

 Drva se moraju ukloniti najkasnije u roku od tri dana, a površina javne namjene mora se očistiti od 

piljevine i drugih otpadaka. 

Članak 35. 

 Ukrcaj i iskrcaj robe se prvenstveno obavlja na površinama koje nisu površine javne namjene. 

 U opravdanim slučajevima, ukrcaj i iskrcaj robe može se privremeno obaviti i na površini javne 

namjene pod uvjetom da se ista ne oštećuje. 

 U slučaju iz stavka 2. ovog članka, roba se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah 

ukloniti. 

Članak 36. 

 Ako se na površini javne namjene održava javna priredba ili skup, organizator javne priredbe ili 

skupa dužan je u roku od 48 sati po završetku javne priredbe odnosno skupa očistiti površinu javne 

namjene i prilaz istoj. 

Članak 37. 

 Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.) 

kojima upravlja Općina određuje nadležno tijelo Općine sukladno propisima. 

 Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s 

propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva te zakonom kojim se uređuje 

komunalno gospodarstvo. 
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 Na otvorenim prostorima kojima upravlja Općina nije dozvoljena prodaja čije je obavljanje 

zabranjeno na temelju rješenja nadležnog inspektora. 

Članak 38. 

 Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na 

površinama javne namjene na odgovarajući se način primjenjuju i na zemljišta u vlasništvu Općine za 

gospodarske i druge svrhe. 

 

IV. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA 

JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA 

Članak 39. 

 Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen 

isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: 

javno parkiralište). 

 Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno 

gospodarstvo. 

 

Članak 40. 

 Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Općine uređuju se sukladno zakonu kojim se 

uređuju ceste te općem aktu Općine kojim se uređuju nerazvrstane ceste. 

Članak 41. 

 Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na 

odgovarajući se način primjenjuju i na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne 

namjene za parkiranje vozila. 

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE 

Članak 42. 

 Pod održavanjem čistoće i čuvanjem površina javne namjene, u smislu ove Odluke, smatra se: 

 čišćenje površina javne namjene, 

 određivanje mjera za čuvanje površina javne namjene. 

Članak 43. 

 Održavanje čistoće površina javne namjene osigurava Općina temeljem Programa održavanja 

komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće. 

Članak 44. 

 Standard održavanja čistoće površina javne namjene određuje Načelnik. 

 Izvanredno održavanje površine javne namjene odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili 

sličnih događaja površine javne namjene budu prekomjerno onečišćene te kada ih je iz drugih razloga 

potrebno izvanredno očistiti. 

Članak 45. 

 Redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada osigurava 

pravna ili fizička osoba koja upravlja javnim parkiralištem. 

 

Članak 46. 

 Na površinama javne namjene postavljaju se košarice za otpad. 

 Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj 

javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili 

ometaju promet. 

 Postavljene košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati. 

 

Članak 47. 

 Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz površinu javne namjene dužna je 

svakodnevno čistiti dio površine javne namjene koji se onečišćuje obavljanjem njezine djelatnosti. 
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Članak 48. 

 Na površini javne namjene nije dozvoljeno: 

 odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja JUO, 

 izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja 

JUO, 

 postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te uređaje za razglas i pojačanje 

zvuka bez odobrenja JUO, 

 postavljati predmete, naprave ili strojeve, 

 koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni, 

 popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke 

radove,  

 prati osobe, životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu 

vodoopskrbu, 

 izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste, 

 pljuvati i obavljati nuždu, 

 bacati reklamne letke bez odobrenja JUO, 

 paliti otpad, 

 obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene. 

Članak 49. 

 Postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i 

predmetima predviđenim za tu svrhu. 

 Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim 

zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog prijevoza, 

semaforima, automobilima parkiranim na površinama javne namjene, posudama za odlaganje otpada, 

ogradama i drugim sličnim mjestima. 

 Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u 

vlasništvu Općine određenim općim aktom Općine kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i 

drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Općine. 

 Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog 

materijala na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke. 

 

Članak 50. 

 Na površini javne namjene nije dozvoljeno ostavljati motorna i druga vozila u nevoznom stanju 

(bez registarskih oznaka ili neregistrirana), plovila te razne uređaje i njihove dijelove. 

 

Članak 51. 

 Radi zaštite javne zelene površine, nije dozvoljeno: 

 rezati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja, 

 guliti koru stabala, zasijecati, zarezivati, savijati, trgati, zabadati noževe, zabijati čavle, stavljati 

plakate i sl., bušiti, gaziti te na drugi način oštećivati drveće, grmlje i živicu, 

 penjati se po drveću, 

 neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate 

busenove te kidati grane s grmlja i drveća, 

 neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, kore ili listnice, 

 gaziti, hodati, igrati se i ležati po uređenom travnjaku, 

 kopati i odnositi zemlju, humus i bilje, 

 bacati otpad, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane, 

 dovoditi i puštati životinje, 

 oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini, 

 puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično,  

 na bilo koji način zagađivati javnu zelenu površinu, 
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 voziti se biciklom, motorom, automobilom, gurati biciklu ili slično vozilo, kolica za teret (osim 

ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te parkirati na javnoj 

zelenoj površini, 

 ložiti vatru i potpaljivati stabla, 

 poduzimati zahvate koji mogu izazvati stvaranje popuzina (klizišta) na području koje nije 

utvrđeno posebnim propisima kao erozivno područje, 

 prati vozila, 

 hvatati i uznemiravati ptice i ostale životinje. 

Članak 52. 

 Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije 

postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, 

obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno 

stanje. 

 Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje zelene površine obavlja JUO na teret osobe iz stavka 

1. ovog članka. 

Članak 53. 

 Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu 

štetu nadoknaditi. 

Članak 54. 

 Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča 

koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i ostalom. 

 

Članak 55. 

 Na svim površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića. 

 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kada se površine javne namjene koriste temeljem 

odobrenja JUO sukladno općem aktu kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih 

nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Općine, konzumiranje 

alkoholnih pića na tim javnim površinama je dopušteno. 

 

VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM 

 

Članak 56. 

 Pod komunalnim otpadom, u smislu ove Odluke, razumijeva se miješani komunalni otpad, 

biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, 

pokućstvo, sanitarni uređaji i slično). 

Članak 57. 

 Na području Općine javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža 1. Maj d.o.o. Labin, 

sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje 

gospodarenje komunalnim otpadom, općem aktu Općine kojim se uređuje način pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 

javnom uslugom na području Općine te općem aktu Općine o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom 

uslugom na području Općine. 

Članak 58. 

 Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik) je pravna ili 

fizička osoba koja je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, 

odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine 

obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio 1. Maj d.o.o. 

 Korisnik je obvezan: 

 koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad 1. Maj d.o.o-

u na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika, 
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 osigurati o svome trošku propisni smještaj spremnika za komunalni otpad, 

 odlagati komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena 

mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom 

prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava prikupljanja komunalnog 

otpada iz općeg akta Općine kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s 

javnom uslugom na području Općine, 

 iz komunalnog otpada izdvojiti papir, staklo, plastiku i metal i drugi korisni otpad (u daljnjem 

tekstu: reciklabilni otpad), 

 predavati reciklabilni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od 

ostalog komunalnog otpada te u svemu postupati s komunalnim otpadom na način određen 

zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se 

uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i općim aktom Općine kojim se uređuje način 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine te ovom 

Odlukom. 

Članak 59. 

1. Maj d.o.o. je obvezan: 

 pružati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada u skladu s utvrđenim rasporedom te 

primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti, 

 upoznati Korisnike sa Programom odvoza otpada, 

 osigurati Korisniku odgovarajući spremnik za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnik), 

 označiti spremnik oznakom, 

 preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika, 

 redovito odvoziti komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada, 

 odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, 

 prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada poduzimati mjere zaštite 

površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o održivom 

gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša te u svemu postupati s komunalnim otpadom u skladu 

sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se 

uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i općim aktom Općine kojim se uređuje način 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine te ovom 

Odlukom. 

Članak 60. 

 Spremnici se moraju postaviti i označiti u svemu sukladno općem aktu Općine kojim se uređuje 

način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine. 

 Mjesto za postavljanje spremnika na površini javne namjene određuje JUO sukladno odredbama 

općeg akta Općine kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata. 

 Mjesto na kojem se postavlja spremnik na površini javne namjene mora se označiti bojom ili na 

drugi način označiti. 

 Spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost 

prometa, da su na strminama osigurati od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada. 

Članak 61. 

 U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, 

staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad. 

 U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, 

otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe 

životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari. 
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 Korisniku koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik, zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i 

pored spremnika. 

 Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen 

dodijeljenog spremnika. 

Članak 62. 

 Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog 

mjesta. 

Članak 63. 

 Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz 

otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način. 

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 

Članak 64. 

 Uklanjanje snijega i leda s površina javne namjene obavlja trgovačko društvo u čijoj su nadležnosti 

poslovi održavanja te površine javne namjene, izuzev površina javne namjene za koje je ovom Odlukom 

drugačije određeno. 

Članak 65. 

 Snijeg se s površine javne namjene počinje uklanjati kada padne 5 cm, a ako pada duže vrijeme 

mora se uklanjati i više puta. 

 Led se s površine javne namjene uklanja čim nastane. 

Članak 66. 

 Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i 

snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura 

nesmetan i siguran prolaz pješaka. 

 Uklanjanje snijega i leda s javnih parkirališta na kojima se plaća naknada, tržnica, pješačkih staza i 

drugih pješačkih površina na groblju i auto taxi stajališta, obveza je pravnih i fizičkih osoba koje koriste taj 

prostor za obavljanje djelatnosti. 

 O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz privremeni objekt dužan je brinuti se vlasnik odnosno 

korisnik privremenog objekta. 

 Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene dužna je 

osigurati da se materijal kojim je posipana površina javne namjene ukloni u roku od osam dana od 

otapanja snijega ili leda. 

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA 

Članak 67. 

 Predmeti, oprema i uređaji postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno 

postavljenim predmetima, uređajima i opremom. 

 Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta, uređaja i opreme iz stavka 1. ovog 

članka, osim predmeta, uređaja i opreme za čije je uklanjanje propisana nadležnost drugog tijela. 

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA 

Članak 68. 

 Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi JUO – komunalni redar. 

 Komunalni redari poslove obavljanja nadzora obavljaju sukladno zakonu kojim se uređuje 

komunalno gospodarstvo, posebnim propisima i ovoj Odluci. 

 Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu. 

 Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje 

Općinsko vijeće. 

Članak 69. 

 U provedbi nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar je ovlašten: 

 zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na 

temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i 

drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 

 uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu 

izravno utvrditi kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 
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 zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, 

 prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način 

(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično), 

 obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora, 

 rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje 

komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom, 

 predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga, 

 naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. 

Članak 70. 

 Javnopravno tijelo te fizička i pravna osoba dužni su komunalnom redaru omogućiti nesmetano 

obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke te 

pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja. 

 JUO je ovlašten zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor 

osnovano očekuje. 

X. KAZNENE ODREDBE 

Članak 71. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja 

komunalnu djelatnost ako: 

1. ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 20. stavak 1. 

Odluke), 

2. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, 

javne satove, stajališta javnog prijevoza, fontane, vodoskoke, spremnike i skulpture, orijentacijske 

planove grada i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu (članak 23. 

stavak 1. Odluke), 

3. ne održava javne nužnike u odgovarajućim higijensko-tehničkim uvjetima i stanju funkcionalne 

sposobnosti (članak 25. stavak 3.) 

4. ne održava redovito javne zelene površine sukladno članku 28. ove Odluke (članak 29. Odluke) 

5. ne osigura Korisniku odgovarajući spremnik i ne označi ga oznakom (članak 61. stavak 1. 

podstavci 3. i 4. Odluke), 

6. ne odvozi redovito komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada (članak 61. 

stavak 1. podstavak 6. Odluke), 

7. prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada ne poduzima mjere zaštite 

površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te se ne pridržava propisa o održivom 

gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša (članak 61. stavak 1. podstavak 8. Odluke), 

8. spremnike smjesti izvan odobrenih mjesta (članak 62. stavak 2. Odluke), 

9. snijeg i led ne ukloni s površine javne namjene ili ga nepravovremeno ukloni (članak 67. stavci 1. i 

2. Odluke), 

10. u roku od osam dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena površina javne namjene 

(članak 68. stavak 4. Odluke). 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 

učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. 

ovog članka. 

Članak 72. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. crta, šara ili na drugi način prlja ili nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 11. Odluke), 

2. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje 

reklamnih poruka (članak 21. Odluke), 

3. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 22. Odluke), 
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4. urbanu opremu iz članka 23. stavka 1. Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 23. stavak 

2. Odluke), 

5. u poduzetničkim zonama na području Općine drži životinje (članak 30. stavak 1. Odluke), 

6. na područjima Općine u kojima je to dopušteno, drži životinje ne ispunjavajući higijensko-

sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi nepotrebne smetnje okolnim stanarima ili narušava 

izgled naselja (članak 30. stavak 2. i 3. Odluke), 

7. predmete iz članka 5. stavka 2. Odluke ne postavi sukladno članku 32. Odluke, 

8. predmete, opremu i uređaje iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. Odluke ne postavi sukladno članku 

32. Odluke, 

9. bez odobrenja JUO unutar zelene javne površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, 

kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine 

u određenom roku (članak 34. Odluke), 

10. bez odobrenja JUO na površini javne namjene iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, 

podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 35. stavak 1. Odluke), 

11. površinu javne namjene ne dovede u prvobitno stanje (članak 35. stavak 5. Odluke), 

12. kao organizator javne priredbe ili skupa u roku od 48 sati po završetku javne priredbe, odnosno 

skupa ne očisti površinu javne namjene (članak 38. Odluke), 

13. ne osigurava redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada 

(članak 47. Odluke), 

14. svakodnevno ne čisti dio površine javne namjene koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u 

njenom objektu uz površinu javne namjene (članak 49. Odluke), 

15. se ne pridržava odredbe članka 50. Odluke, 

16. postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima 

(članak 51. stavak 2. Odluke), 

17. neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na 

nekretninama u vlasništvu Općine određenim općim aktom kojim se propisuje davanje na 

korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih 

predmeta (članak 51. stavak 3. Odluke), 

18. na površini javne namjene ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih 

oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 52. Odluke), 

19. se ne pridržava odredbe članka 53. Odluke, 

20. odbije koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Davatelju 

usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (članak 60. stavak 2. podstavak 1. 

Odluke), 

21. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 60. stavka 2. podstavka 3. i 4. ove Odluke, 

22. u spremnike za miješani komunalni otpad odlaže otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, 

problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad (članak 63. stavak 1. Odluke), 

23. odlaže ambalažni otpad u spremnik ili pored spremnika (članak 63. stavak 3. Odluke), 

24. odlaže otpad izvan spremnika (članak 63. stavak 4. Odluke). 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 

učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 350,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. 

ovog članka. 

Članak 73. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. predmete iz članka 5. stavka 2. ove Odluke ne održava urednima, čistima i u stanju funkcionalne 

sposobnosti (članak 5. stavak 3. Odluke), 

2. vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade ne postavi tako da ne ometa pješački promet i 

preglednost u cestovnom prometu (članak 10. stavak 3. Odluke),  
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3. izlog u poslovnom prostoru ne održava urednim i čistim te ga ne osvijetli (članak 16. stavak 1. 

Odluke), 

4. postupi protivno članku 17. Odluke, 

5. površinu javne namjene koristi za ukrcaj i iskrcaj robe suprotno odredbama članka 37. Odluke. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. 

ovog članka. 

Članak 74. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 9. stavak 4. Odluke), 

2. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 10. stavak 1. Odluke), 

3. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada i ne spriječi izlijevanje vode na 

prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 10. stavak 2. Odluke), 

4. ne održava i ne uređuje okućnicu stambene zgrade, odnosno okoliš poslovnog prostora i 

građevinsko zemljište te ogradu do površine javne namjene tako da ne ometa korištenje te 

površine (članak 13. stavci 1. i 2. Odluke), 

5. na nekretninama vidljivim s površine javne namjene uskladištava i odlaže građevinski i drugi 

krupni otpad te razni materijal (drva, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično) (članak 13. stavak 

3. Odluke), 

6. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevinskom zemljištu koje svojim granama prelazi na javno 

prometnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne 

signalizacije i javne rasvjete (članak 13. stavak 4. Odluke), 

7. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga namjenska mjesta ne ukloni u 

roku od 48 sati nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 18. Odluke), 

8. na površinu javne namjene postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja JUO (članak 33. 

stavak 1. Odluke),  

9. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na površinu javne 

namjene (članak 33. stavak 2. Odluke), 

10. ne obavijesti JUO o završetku radova u roku od 24 sata (članak 35. stavak 4. Odluke), 

11. površinu javne namjene koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjeva suprotno odredbama članka 36. 

Odluke, 

12. oštećuje spremnike, po njima crta i/ili piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 64. 

Odluke), 

13. parkira vozilo na način da onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući 

odvoz otpada na drugi način (članak 65. Odluke), 

14. ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 68. Odluke, 

15. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 72. stavak 1. Odluke). 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. 

ovog članka. 

Članak 75. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako na 

površinama javne namjene konzumira alkoholna pića (članak 57. Odluke). 
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XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 76. 

 Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Pićan“ br. 

1/02) dovršit će se prema odredbama te Odluke. 

Članak 77. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 1/02). 

Članak 78. 

 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. 

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

 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
nerazvrstanim cestama 

 

           
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

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

Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2019. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 

ODLUKE IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se mijenja i dopunjuje Odluka i izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama („Službene novine Općine Pićan“ br. 12/18), na način da se tablica „Popis nerazvrstanih cesta na 

području Općine Pićan“, koja čini sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama, a koja je predmetnom Odlukom 

o izmjenama i dopunama izmijenjena i dopunjena (izmjena 1.5.), „novo stanje“, oznaka ceste NC TU-10, naziv 

dionice nerazvrstane ceste „Karlići – Valkovići“, dopunjuje sa katastarskim česticama k.č. br. 1429 i k.č. br. 

728/1, k.o. Tupljak, a „duljina“ iznosi „870 metara“ umjesto „840 metara“. 

 

Članak 2. 

Tablica iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama („Službene novine Općine 

Pićan“ br. 12/18) je dopunjena i izmijenjena, te se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
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Članak 3. 

Preostali dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, ostaje neizmijenjen. 

 

Članak 4. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 

 

NOVO STANJE 

OZNAKA 

CESTE 

NAZIV DIONICE 

NERAZVRSTANE 

CESTE 

DULJINA 

(m) 
ASFALT 

KATASTARSKA 

OPĆINA 

KATASTARSKA 

ČESTICA 
NAPOMENA 

NC TU-

10 
Karlići - Valkovići 870 da Tupljak 

dio 727, dio 734, 

dio 745/1, dio 

1432, dio 1458, 

dio *59/3, dio 

*58/1, 1457, dio 

1459/1, dio 1447, 

728/1, 1429 

 

 

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

 

7. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 21784, k.o. Pićan 
 

           
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) i članka 103. Zakona o 

cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 

održanoj dana 01. kolovoza 2019. godine, donosi 

  

O D L U K U 

o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 21784, k.o. Pićan 

 

Članak 1. 

Na nekretnini označenoj kao k.č. 21784, put, površine 1084 m2, javno dobro, upisanoj u zk. ul. br. 1917, 

k.o. Pićan, koja predstavlja nerazvrstanu cestu NC PI-47, nalazi se teren kojeg koristi vlasnik parcele k.č. 
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895/zgr, k.č. , k.o. Pićan, Igor Fornažar, Pedrovica 78, Pićan, te je time nekretnina označena kao k.č. 21784, k.o. 

Pićan, izgubila svoju svrhu, s obzirom na to da istom nije moguće prometovati. 

 Iz razloga navedenog u stavku 1. ovog članka, te obzirom da je trajno prestala potreba korištenja dijela 

nerazvrstane ceste, ovom se Odlukom izuzima iz javnog dobra k.č. 21784, put, površine 1084 m2, upisane u zk. 

ul. br. 1917, k.o. Pićan. 

 

Članak 2. 

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

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

Pićan. 

 

Članak 3. 

 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. 

 

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

 

8. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 14967, k.o. Pićan 
 

           
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) i članka 103. Zakona o 

cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 

održanoj dana 01. kolovoza 2019. godine, donosi 

  

O D L U K U 

o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 14967, k.o. Pićan 

 

Članak 1. 

Na nekretnini označenoj kao k.č. 14967, put, površine 5141 m2, upisanoj u zk. ul. br. 1917, k.o. Pićan, 

koja predstavlja nerazvrstanu cestu u jednom dijelu NC PI-11, u drugom dijelu NC PI-12, nalazi se teren kojeg 

koristi vlasnik parcela k.č. zgr. 575/1 i k.č. zgr. 575/2, k.o. Pićan, Belušić Milana, Belušići 63, Pićan, te je time 

nekretnina označena kao k.č. 14967, k.o. Pićan, izgubila svoju svrhu, s obzirom na to da istom nije moguće 

prometovati. 

 Iz razloga navedenog u stavku 1. ovog članka, te obzirom da je trajno prestala potreba korištenja dijela 

nerazvrstane ceste, ovom se Odlukom izuzima iz javnog dobra k.č. 14967, put, površine 5141 m2, upisane u zk. 

ul. br. 1917, k.o. Pićan. 
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Članak 2. 

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

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

Pićan. 

 

Članak 3. 

 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. 

 

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

 

9. Odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja troškova produženog boravka u 
Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan 

 

                
 

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: 021-05/19-01/17 

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

Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave („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), članka 19. Statuta Općine 

Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), članka 9. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog 

boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 62/19), a u skladu sa člancima 4. i 14. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 14/18), na temelju zamolbe 

dostavljene od OŠ Vladimira Nazora Potpićan (KLASA: 023-05/19-01/5, URBROJ: 2144-19-48), Općinsko 

vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj 01. kolovoza 2019. godine donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

Općina Pićan, zajedno sa Općinom Kršan, preuzima obvezu za troškove plaća i ostalih materijalnih prava radnika 

u produženom boravku u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpćan, sukladno odredbama kolektivnih ugovora 

koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama. 

 

 

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

Ova Odluka se odnosi na školsku godinu 2019./2020. (od rujna 2019. do lipnja 2020. godine), na sufinanciranje 

jednog djelatnika na puno, a drugog na pola radnog vremena, sukladno broju učenika – korisnika produženog 

boravka sa Općine Pićan. 

 

Članak 3. 

Sredstva za podmirenje troškova za 2019. godinu osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2019. godinu, a 

sredstva za 2020. godinu će se, sukladno mogućnostima, planirati u Proračunu Općine Pićan za 2020. godinu. 

 

Članak 4. 

U svrhu provedbe ove Odluke, OŠ Vladimira Nazora Potpićan zadužuje se na redovitu dostavu mjesečnih 

izvješća – zahtjeva za refundaciju dijela mjesečnih troškova sukladno točci 2. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

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. 

 

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

 

10. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pićan 
 

                
 

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: 021-05/19-01/17 
URBROJ: 2144/05-03-01-19-12 
Pićan, 01. kolovoza 2019. godine 
 
 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – 
ispravak i 123/17), te članka 19. stavka 1. alineja 2., članka 27. i članka 79. Statuta Općine Pićan („Službene 
novine Općine Pićan“ br. 6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2019. 
godine donijelo je 
 

P O S L O V N I K 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PIĆAN 

 
 

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

 
(1) Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Pićan (u daljnjem 
tekstu: Općinsko vijeće), ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 
donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. 
 
(2) Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.  
 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 2. 
 
(1) Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
 
(2) Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, 
sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.  
 
(3) Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja 
sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati 
donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da 
pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika. 
 

Članak 3. 
 
(1) Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće bira iz reda vijećnika Mandatnu komisiju i Komisiju za 
izbor i imenovanja. 
 
(2) Pravo podnošenja prijedloga za izbor Komisija iz stavka 1. ovog članka ima predsjedatelj, kao i 
najmanje 1/3 vijećnika. 
 

Članak 4. 
 
(1) Na konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija podnosi izvješće o provedenim izborima, o izabranim 
vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o mirovanju mandata vijećnika te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost. 
 
(2) Općinsko vijeće prima na znanje izvješće iz stavka 1. ovog članka bez glasovanja. 
 

Članak 5. 
 
(1) Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. 
 
(2) Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pićan obavljati savjesno i 
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Pićan te da ću 
se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Pićan.“ 
 
(3) Predsjedatelj izgovara tekst prisege, nakon toga proziva poimenično vijećnike, a vijećnik ustaje i 
izgovara „Prisežem“, nakon čega potpisuje tekst prisege. 
 
(4) Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 
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Članak 6. 
 
(1) Danom konstituiranja Općinskog vijeća vijećnicima započinju prava i dužnosti određene zakonom, 
Statutom Općine Pićan, ovim Poslovnikom i aktima što ih donosi Općinsko vijeće i traju sve do prestanka 
mandata. 
 

Članak 7. 
 
(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka redovitog mandata u slučajevima određenim zakonom. 
 
(2) Ostavka vijećnika podnosi se u pisanom obliku Mandatnoj komisiji. 
 
(3) Mirovanje mandata vijećnika i prestanak mirovanja mandata vijećnika nastupaju u slučajevima 
određenim zakonom. 
 
(4) U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 
 
(5) Vijećnika izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg 
odredi politička stranka.  
 
(6) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 
kandidat s dotične liste, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije 
zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne 
postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste. 
 
(7) Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan (u daljnjem tekstu: JUO). 
 
(8) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s 
liste. 
 
(9) O nastupu mirovanja odnosno prestanku mandata vijećnika te o početku mandata zamjeniku vijećnika 
Općinsko vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima na znanje bez glasovanja. 
 

Članak 8. 
 
(1) Nakon izbora Mandatne komisije, dane prisege vijećnika, izbora Komisije za izbor i imenovanja i izbora 
predsjednika Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti 
dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.  
 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Članak 9. 
 
(1) Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Pićan. 
 

Članak 10. 
 
(1) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i omogućiti uvide u 
materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice 
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. 
 
(2) Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 
 

Članak 11. 
 
(1) Jedinstveni upravni odjel dužan je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a posebice u 
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su 
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na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja 
radi potpunije upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 
 
(2) Općinsko vijeće može tražiti od Jedinstvenog upravnog odjela tražiti izvješća o pitanjima iz djelokruga 
odjela, izvješća o izvršavanju i provođenju odluka i drugih akata odnosno zadaća za čije su izvršavanje 
odgovorni, te dostavu podataka kojima raspolažu ili koje su u svom djelokrugu obvezni prikupljati i 
evidentirati, te spise i drugo što je potrebno za rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 12. 
 
(1) Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 
nezavisnih vijećnika te zajednički Klub vijećnika. 
 
(2) Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. 
 
(3) Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 
svoja pravila rada te podatke o članovima. 
 
(4) Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti 
za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 13. 
 
(1) Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
 
(2) Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na 
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom 
glasova svih vijećnika. 
 
(3) Predsjednik i jedan potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se u pravilu iz reda predstavničke većine, a 
drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
 
(4) Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
 
(5) Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 
 

Članak 14. 
 
(1) Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća obavlja se glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 
 
(2) Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća niti jedan 
kandidat ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.  
 
(3) Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bilo predloženo više od dva kandidata, 
u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.  
 
(4) Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
 
(5) Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni 
postupak u cijelosti. 
 

Članak 15. 
 
(1) Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Pićan i ovim 
Poslovnikom. 
 
 



 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 5/19                             07. kolovoza 2019. g. 

104 

Članak 16. 
 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika, potpredsjednika, predsjednika klubova vijećnika, predstavnika političkih stranaka koje su 
zastupljene u Vijeću, te kandidacijskih listi grupe birača koje nemaju formiran klub vijećnika. 
 

Članak 17. 
 
(1) Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
službenik Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 
 

Članak 18. 
 
(1) Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz 
njegovog djelokruga za koje ih predsjednik ovlasti. 
 
(2) Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on 
odredi. 
 
(3) Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 
 

Članak 19. 
 
(1) Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika, može se pokrenuti postupak 
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
(2) Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje. 
 
(3) Predsjednik odnosno potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije 
uroku od osam dana od dana dostave prijedloga. 
 
(4) Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu na kojoj će se razmatrati prijedlog za njegovo 
razrješenje odnosno razrješenje potpredsjednika u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga, a ako 
to ne učini u daljnjem roku od osam dana sjednicu će sazvati Općinski načelnik. 
 
(5) Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća će biti razriješeni ako za razrješenje glasuje 
većina svih vijećnika. 
 
(6) Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, 
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja odluke o razrješenju od 
dužnosti, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno. 
 

Članak 20. 
 
(1) Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog 
predsjednika, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne 
izabere novi predsjednik. 
 
(2) Općinsko vijeće dužno je izabrati novog predsjednika Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke o razrješenju predsjednika. 
 

Članak 21. 
 
(1) Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu podnijeti ostavku. 
 
(2) U slučaju podnošenja ostavke predsjednika Općinskog vijeća, pravo sazivanja i predsjedanja sjednicom 
na kojoj se utvrđuje dan prestanka prava i dužnosti predsjednika ima prvi potpredsjednik Općinskog vijeća 
koji je dužan sazvati sjednicu u roku od 15 dana od zaprimanja ostavke. 
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(3) U slučaju podnošenja ostavke potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
u roku od 15 dana od zaprimanja ostavke. 
 
(4) Ako osobe iz stavka 2. i 3. ne sazovu sjednicu u navedenom roku, sjednicu će u daljnjem roku od tri 
dana sazvati i njome predsjedati Općinski načelnik. 
 
(5) Predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća dužnost prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi 
činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke. 
 
V. RADNA TIJELA 

Članak 22. 
 
(1) Stalna radna tijela Općinskog vijeća su Mandatna komisija i Komisija za izbor i imenovanja. 
 
(2) Pored stalnih radnih navedenih u stavku 1. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i 
druga stalna radna tijela te se istom odlukom određuje njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada. 
 
(3) Osim stalnih radnih tijela iz stavka 1. i 2. ovog članka, Općinsko vijeće može osnovati i druga radna 
tijela. 
 

Članak 23. 
 
(1) Općinsko vijeće posebnom odlukom imenuje i razrješava dužnosti predsjednike, potpredsjednike i 
članove radnih tijela. 
 
(2) Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća koje 
ih je imenovalo osim ako se radi o privremenom radnom tijelu, koje Vijeće osniva za pojedini slučaj. 
 

Članak 24. 
 
(1) Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama. 
 
(2) Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i drugih radnih tijela, 
surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, ostalim vijećnicima, predsjednicima drugih radnih tijela Vijeća 
i pročelnikom JUO o pitanjima iz djelokruga radnog tijela. 
 
(3) Predsjednik brine o provođenju zaključaka radnog tijela i obavlja druge poslove određene osim 
poslovnikom. 
 
(4) Potpredsjednik radnog tijela u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima njegova prava, 
obveze i odgovornosti određene ovim poslovnikom. 
 
(5) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, sjednicom radnog tijela 
predsjedava član radnog tijela kojeg za to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela. 
 

Članak 25. 
 
(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati 
najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik 
Općinskog vijeća ili 1/3 članova radnog tijela, uz navođenje pitanja koja treba razmatrati na sjednici. 
 
(2) Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada je to obvezan učiniti, sjednicu radnog tijela 
sazvat će predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 26. 
 
(1) Radna tijela Općinskog vijeća mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici 
prisustvuje većina članova radnog tijela, a zaključci se donose većinom glasova nazočnih članova. 
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Članak 27. 
 
(1) Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a obvezna su razmotriti 
svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 28. 
 
(1) O radu na sjednici vodi se zapisnik. 
 
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi i o usvojenim 
zaključcima. 
 
(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
 

Članak 29. 
 
(1) Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima obavijestiti 
Općinsko vijeće. Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, kad mišljenja ostanu 
podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja. 
 
(2) Kad podnosi izvješće ili prijedlog Općinskom vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema 
zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Općinskog vijeća, na sjednici Općinskog vijeća 
obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela. 
 
(3) Izvjestitelj se na sjednici Općinskog vijeća izjašnjava u ime radnog tijela o pitanjima u vezi s izvješćem, 
odnosno stajalištem ili prijedlogom radnog tijela, ali ne može izmijeniti stajalište ili prijedlog radnog tijela 
ili odustati od njega, ako za to nije ovlašten od radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima 
radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo svoje stajalište. Ako se takvo pitanje pojavi u raspravi, 
izvjestitelj može tražiti da se odgodi rasprava o njemu dok ga radno tijelo ne raspravi. 
 
(4) Rasprava o takvom pitanju iz stavka 3. ovog članka odgodit će se i ako Općinsko vijeće zatraži da radno 
tijelo daje o njemu svoje mišljenje, odnosno da zauzme stajalište. 
 

Članak 30. 
 
(1) Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Općinskom vijeću podnijeti 
zajedničko izvješće o temi rasprave. 
 

Članak 31. 
 
(1) Sjednici radnog tijela prisustvuje i sudjeluje u raspravi predstavnik predlagatelja odluke ili drugog 
akta, a mogu prisustvovati i sudjelovati u raspravi i vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, zamjenik 
Općinskog načelnika, pročelnik i službenici JUO. 
 
(2) Radno tijelo može na sjednicu pozvati znanstvene, stručne i javne djelatnike i druge osobe radi 
iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici. 
 

Članak 32. 
 
(1) Radna tijela imaju pravo tražiti od Općinskog načelnika, Jedinstvenog upravnog odjela i drugih radnih 
tijela odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su mu potrebni za rad, a kojima ova tijela raspolažu ili 
su ih u svom djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati. 
 

Članak 33. 
 
(1) Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. 
 
(2) Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz reda vijećnika Općinskog 
vijeća. 
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Članak 34. 

 
(1) Komisiju za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva člana. 
 
(2) Komisija za izbor i imenovanja bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz reda vijećnika 
Općinskog vijeća. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 35. 
 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća izvještava Općinskog načelnika i njegovog zamjenika o sazvanoj sjednici 
Općinskog vijeća. 
 
(2) Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 
 
(3) Općinski načelnik, u slučajevima kada je predlagatelj odluke ili drugog akta uvrštenog u dnevni red 
sjednice Općinskog vijeća, može odrediti svog predstavnika povodom rasprave o prijedlogu odluka i 
drugih akata. 
 
(4) Po potrebi, pročelnik ili drugi službenici JUO prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 
 

Članak 36. 
 
(1) Predstavnik Općinskog načelnika na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća 
sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja te 
obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela. 
 

Članak 37. 
 
(1) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnja i druga izvješća o svom radu u skladu s 
odredbama Statuta Općine Pićan. 
 

Članak 38. 
 
(1) Pored izvješća iz članka 37. ovog Poslovnika, Općinski načelnik, na zahtjev Općinskog vijeća, podnosi 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada. 
 
(2) Prijedlog za traženje izvješća iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
 
(3) Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 
zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. 
 
(4) U prijedlogu za traženje izvješća iz stavka 1. ovog članka mora biti jasno postavljeno, formulirano i 
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 
 

Članak 39. 
 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 
Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne osam dana od 
dana primitka. 
 

Članak 40. 
 
(1) Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 
vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 
 
(2) Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. 
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Članak 41. 
 
(1) Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 
(2) Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o 
bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od tri mjeseca od dana kada je 
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika. 
 
(3) Ako je prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika usvojen, Općinski načelnik je dužan podnijeti 
izvješće u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva Općinskog vijeća, a ukoliko zahtjev sadrži veći broj 
različitih pitanja u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva Općinskog vijeća. 
 

Članak 42. 
 
(1) Način i postupak pokretanja opoziva Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine Pićan. 
 
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 43. 
 
(1) Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, Statutom Općine Pićan i ovim 
Poslovnikom donosi statut, poslovnik, odluke i druge opće akte, proračun, izvještaje o izvršenju proračuna 
i zaključke, te daje autentična tumačenja općih akata Općine. 
 
(2) Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte u slučajevima određenim pozitivnim 
propisima. 
 

Članak 44. 
 
(1) Odlukom se uređuju odnosi iz djelokruga Općine Pićan koji su od općeg značaja za građane i pravne 
osobe te se propisuju njihova prava i dužnosti odnosno utvrđuju pitanja od interesa za Općinu Pićan. 
 
(2) Odlukom se odlučuje o izboru odnosno imenovanju i razrješenju te o davanju suglasnosti na akte kada 
je to određeno pozitivnim propisima. 
 
(3) Zaključcima Općinsko vijeće zauzima stajalište o temama koje razmatra, daje ocjene o stanju u 
pojedinim područjima te predlaže Općinskom načelniku i Jedinstvenom upravnom odjelu poduzimanje 
odgovarajućih mjera iz njihovog djelokruga rada. 
 
(4) Zaključke kojima zauzima stajalište, izražava mišljenje i podnosi prijedlog o temama koje razmatra 
donosi i radno tijelo. 
 
(5) Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća. 
 

Članak 45. 
 
(1) Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela te način rada i odnosi u 
Općinskom vijeću donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika. 
 

Članak 46. 
 
(1) Odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 
(2) Zaključke koje donose radna tijela potpisuje predsjednik radnog tijela. 
 

Članak 47. 
 
(1) Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 
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(2) Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke 
odnosno drugog akta koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 
 
(3) Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 48. 
 
(1) Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u „Službenim novinama Općine Pićan“ koje se objavljuju na 
web stranici Općine Pićan. 
 
(2) O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka brine se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 49. 
 
(1) Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 
 
(2) Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće su vijećnici, klub vijećnika, Općinski načelnik, 
radna tijela Općinskog vijeća i vijeća mjesnih odbora, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog 
mogu podnijeti samo određena tijela. 
 

Članak 50. 
 
(1) Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
(2) Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje i tekst prijedloga akta 
s obrazloženjem. 
 
(3) Uz prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
 
(4) Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će se od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika. 
 
(5) Za vrijeme dok predlagatelj odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne 
teku rokovi za razmatranje akata utvrđenih ovim Poslovnikom. 
 
(6) Ako nedostatci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će 
se da akt nije ni upućen Općinskom vijeću. 
 
(7) Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može 
se ponovno staviti na dnevni red po isteku roku  od tri mjeseca od dana kada je Općinsko vijeće razmatralo 
prijedlog odluke, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije. 
 

Članak 51. 
 
(1) Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. 
 
(2) Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog 
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 
 

Članak 52. 
 
(1) Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu prvog 
dana od dana objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 
 
(2) Predlagatelj ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i 
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama. 



 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 5/19                             07. kolovoza 2019. g. 

110 

 
(3) Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj, a ista prava ima 
i predstavnik nadležnog radnog tijela. 
 

Članak 53. 
 
(1) Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog 
proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta. 
 
(2) Predsjednik Općinskog vijeća, u iznimnim slučajevima, može odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja 
i obrazloženja propisanog prethodnim stavkom, ali najviše 10 minuta. 
 

Članak 54. 
 
(1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se pismeno u obliku amandmana uz 
obrazloženje najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. 
 
(2) Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili se opći akt dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na 
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 
 
(3) Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 
 
(4) Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 49. ovog Poslovnika. 
 

Članak 55. 
 
(1) Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na 
samoj sjednici, u tijeku rasprave. 
 
(2) Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.  
 
(3) Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i onda kada 
nije predlagatelj. 
 

Članak 56. 
 
(1) Ako su podneseni amandmani takve naravi da mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, 
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 
pripremu prije odlučivanja.  
 
(2) Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži 
Općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj. 
 

Članak 57. 
 
(1) O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj akta ili 
nije. 
 
(2) Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno 
prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 
 

Članak 58. 
 
(1) Amandman koji je podnesen u roku utvrđenom člankom 54. stavkom 1. ovog Poslovnika postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje: 

 ako ga je podnio predlagatelj akta, 
 ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njim je suglasan predlagatelj akta. 
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Članak 59. 
 
(1) Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
suglasio Općinski načelnik, glasuje se odvojeno. 
 
(2) Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o 
kojem se odlučuje. 
 

Članak 60. 
 
(1) O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 
 
(2) Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima. 
 
(3) Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 

Članak 61. 
 
(1) Vijeće može u tijeku rasprave odlučiti da se pojedina točka dnevnog reda odgodi i vrati predlagatelju 
radi dodatne obrade. 
 
(2) Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda ukaže potreba za dodatnom dokumentacijom 
ili podacima potrebnima za meritorno odlučivanje, Vijeće može, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, 
odlučivanje o toj točci odgoditi za iduću sjednicu uz upute predlagatelju za dopunom odgovarajućim 
podacima odnosno dokumentacijom. 
 
VIII. DONOŠENJE AKATA PO HITNOM POSTUPKU 
 

Članak 62. 
 
(1) Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili 
ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu. 
 
(2) Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 75. ovog 
poslovnika. 
 
(3) Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi 
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku 1/3 vijećnika. 
 
(4) Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 
24 sata prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.  
 
(5) Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 
vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.  

Članak 63. 
 
(1) Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku, prethodno se glasuje, bez rasprave, o opravdanosti 
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.  
 

Članak 64. 
 
(1) Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja 
rasprave. 
 
(2) O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se 
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku. 
 



 

 

 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN                  BROJ 5/19                             07. kolovoza 2019. g. 

112 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA, GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POLUGODIŠNJEG 
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
 

Članak 65. 
 
(1) Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i prijedlog polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na 
način i u rokovima propisanim zakonom.  
 

Članak 66. 
 
(1) Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i prijedlog polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na 
način i u rokovima propisanim zakonom.  
 
(2) Ako Općinski načelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije glasovanja o 
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, 
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 
 
(3) Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 01. 
siječnja godine za koju se donosi, Općinsko vijeće na prijedlog načelnika do 31. prosinca tekuće godine 
donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom. 
 

Članak 67. 
 
(1) Proračun, izmjene i dopune proračuna, odluka o privremenom financiranju, godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine donose se većinom glasova svih 
vijećnika.  
 

Članak 68. 
 
(1) Ako u tekućoj godini Općinsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o 
privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, Vlada 
Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu raspustiti Općinsko vijeće. 
 
(2) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika: 

 ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka 
novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja, 

 ako Općinsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog Općinskog načelnika 
u roku od 45 dana od dana kada ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 

 
X. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 69. 
 
(1) Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika i 
pročelniku JUO u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 
 
(2) Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća, nakon što je iscrpljen dnevni red, usmeno, u 
pisanom obliku ili u elektronskom obliku, posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan 
navesti kome pitanje upućuje. 
 
(3) Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje odgovora (vijećnička pitanja) traje najduže 30 minuta, ukoliko 
Općinsko vijeće ne odluči drukčije. 
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(4) Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja na svakoj sjednici Općinskog vijeća, a svako 
postavljanje pitanja može trajati najviše dvije minute.  
 
(5) Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, 
čije postavljanje može trajati najduže pet minuta. 
 
(6) Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti 
razlozi zbog koji se ne može dati odgovor na samoj sjednici.  
 
(7) Općinski načelnik može za davanje odgovora ovlastiti zamjenika Općinskog načelnika, pročelnika JUO 
ili drugu osobu. 
 
(8) Usmeni odgovor na samoj sjednici Općinskog vijeća može trajati najviše dvije minute.  
 
(9) Nakon dobivenog odgovora, vijećnik može u dodatnom vremenu od jedne minute iznijeti mišljenje o 
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Nakon iznijetog mišljenja ili postavljenog pitanja, osoba koja 
odgovara na pitanje se ponovno može javiti za riječ, a njezino izlaganje ne može trajati duže od jedne 
minute.  
 
(10) Ukoliko se odgovor na vijećničko pitanje ne daje na samoj sjednici, daje se pismeno u pravilu u roku 
od 8 radnih dana od dana kada je pitanje postavljeno, a najkasnije do održavanja sljedeće sjednice. Pismeni 
odgovor dostavlja se vijećniku posredovanjem Jedinstvenog upravnog odjela, koji dostavlja pisani odgovor 
svim vijećnicima i Općinskom načelniku ukoliko on nije taj koji daje odgovor na pitanje.  
 
(11) Na usmeno pitanje za koje je vijećnik izrijekom tražio pisani odgovor, pored usmenog daje se i pisani 
odgovor. 
 
(12) Pisani odgovor se može poslati i elektronskim putem. 
 

Članak 70. 
 
(1) Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika ili pročelniku 
JUO, kao i odgovor na ta pitanja, moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih 
mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.  
 
(2) Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama. 
 
(3) Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće 
odobriti da se to pitanje uputi tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika. 
 

Članak 71. 
 
(1) Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski načelnik, zamjenik 
Općinskog načelnika i pročelnik JUO mogu predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici 
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem djelokrugu rada je 
to pitanje. 
 
(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 72. 
 
(1) Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i 
postaviti dopunsko pitanje u trajanju od jedne minute. Odgovor na dopunsko pitanje ne može trajati dulje 
od jedne minute. 
 
(2) Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko 
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti 
dopunsko pitanje. 
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XI. RED NA SJEDNICI 
 
1. Mjesto održavanja sjednice 
 

Članak 73. 
 
(1) Sjednice Općinskog vijeća održavaju se u sjedištu Općine Pićan, na adresi Pićan 40, Pićan, u 
prostorijama vijećnice. 
 
(2) Predsjednik Općinskog vijeća može sjednicu sazvati i na drugome mjestu kada to posebni razlozi 
zahtijevaju. 
 
2. Sazivanje sjednica 
 

Članak 74. 
 
(1) Sjednica Općinskog vijeća može biti redovna, hitna, tematska ili svečana. 
 
(2) Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u tri 
mjeseca. 
 
(3) Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje 1/3 vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno Općinskog načelnika. 
 
(4) Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
 
(5) Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će 
sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.  
 
(6) Nakon proteka rokova iz stavka 3. i 5. ovog članka, sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 1/3 
vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 
(7) Sjednica sazvana na način propisan stavcima 3., 5. i 6. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana 
od dana sazivanja. 
 
(8) Sjednica sazvana protivno odredbama stavka 3., 5., 6. i 7. ovog članka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavima. 
 

Članak 75. 
 
(1) Sjednice vijeća sazivaju se elektroničkim putem, a samo u izuzetno opravdanim slučajevima i na drugi 
način. 
 
(2) Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 
elektroničkim putem najmanje sedam dana prije održavanja sjednice. 
 
(3) Iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, rok iz stavka 2. ovog članka može se skratiti i u tom 
slučaju predsjednik Općinskog vijeća saziva hitnu sjednicu. 
 
(4) O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku 
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 
(5) Poziv i materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se elektroničkim putem i Općinskom 
načelniku, njegovom zamjeniku i pročelniku JUO. 
 
(6) Medijima se dostavlja poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, a na njihov zahtjev dostavljaju im 
se i materijali o kojima se raspravlja. 
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3. Dnevni red 

Članak 76. 
 
(1) Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 
 
(2) Predsjednik Općinskog vijeća sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća uvrštava u prijedlog dnevnog 
reda sjednice. 
 
(3) Na predloženi dnevni red koji je upućen uz poziv za sjednicu vijećnici ili drugi ovlašteni predlagatelji 
mogu podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice Općinskog vijeća. 
 
(4) Pisani prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti ako predsjednik Općinskog vijeća nije 
uvrstio u prijedlog dnevnog reda predmete koji su upućeni u postupak na način propisan ovim 
Poslovnikom. 
 
(5) Ako nitko od vijećnika ili ovlaštenih predlagatelja akta ne podnese u pisanom obliku prigovor na 
dnevni red koji je predložen za sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, predloženi dnevni red smatra se 
usvojenim i o njemu se posebno ne glasuje. 
 
(6) Ukoliko je na dnevni red podnesen pisani prigovor, o prigovoru se odlučuje na sjednici bez rasprave. 
 

Članak 77. 
 
(1) Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u pravilu, na početku sjednice. 
 
(2) Predsjednik Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog 
reda već odaslan vijećnicima, pisanim putem predložiti dopunu dnevnog reda. 
 
(3) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća može predložiti dopunu dnevnog 
reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, ili da se izmijeni redoslijed točaka dnevnog reda. 
 
(4) Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po 
predloženoj dopuni s obrazloženjem. 
 
(5) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti 
postupka u smislu članka 63. ovog Poslovnika. 
 
(6) O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 
 
(7) Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 
 
(8) Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. 
 
4. Predsjedavanje i sudjelovanje 
 

Članak 78. 
 
(1) Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili 
spriječenosti, jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 79. 
 
(1) Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća i oni koji su 
od predsjednika Općinskog vijeća zatražili i dobili mogućnost prisustvovati sjednici kao gosti. 
 
(2) Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. 
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(3) Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 
 
(4) Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 
 
(5) Predsjednik Općinskog vijeća brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. 
 

Članak 80. 
 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
 
(2) Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje 
riječ čim je ovaj zatraži. Vijećnik je dužan prije iznošenja prigovora dati objašnjenje koji članak Poslovnika 
je povrijeđen. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 
 
(3) Predsjednik Općinskog vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi 
Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. 
 
(4) Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave. 
 
(5) Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onog koji je to 
izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne 
može trajati duže od dvije minute. 
 
(6) Ako vijećnik zatraži riječ da bi replicirao, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onog koji je to 
izazvao. Replika i eventualni odgovor na repliku mogu trajati najduže dvije minute. 
 

Članak 81. 
 
(1) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
(2) Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori a da nije dobio odobrenje predsjednika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju 
u radu Općinskog vijeća, te na drugi način remeti red i rad na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća će ga 
opomenuti. 
 
(3) Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik 
Općinskog vijeća će mu izreći ponovnu opomenu s oduzimanjem riječi. 
 
(4) Opomenu s oduzimanjem riječi će predsjednik Općinskog vijeća izreći vijećniku i kada svojim govorom 
na grublji način vrijeđa predsjednika Općinskog vijeća ili vijećnike, odnosno ako govorom teže narušava 
ugled Općinskog vijeća i vijećnika, te učesnika u radu Općinskog vijeća. 
 
(5) U slučaju kada je govorniku oduzeta riječ, govornik više ne može sudjelovati u raspravi o toj temi 
dnevnog reda. 
 
(6) Vijećnika će predsjednik Općinskog vijeća udaljiti sa sjednice kada ne poštuje izrečene opomene, te 
kada je svojim vladanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog Poslovnika tako da je daljnje 
održavanje sjednice dovedeno u pitanje.  
 
(7) Vijećnik je u slučaju iz stavka 6. ovog članka dužan odmah napustiti sjednicu. 
 
(8) Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 6. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća 
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 
 

Članak 82. 
 
(1) Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.  
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(2) Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje pet minuta. 
 
(3) Iznimno, zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. 
 
(4) Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s odredbama ovog 
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome jesu li 
ranije govorili o toj temi.  
 
5. Tijek sjednice 
 

Članak 83. 
 
(1) Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 
nazočnost vijećnika. 
 
(2)  Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog 
vijeća ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
(3) Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, odgađa 
sjednicu za određeni dan i sat.  
 
(4) Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, 
samoinicijativno ili na zahtjev vijećnika koji ocijeni da nije nazočan dovoljan broj vijećnika. 
 
(5) Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
većine vijećnika. 
 

Članak 84. 
 
(1) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinom predmetu dnevnog reda i to 
redom koji je utvrđen u dnevnom redu. 
 

Članak 85. 
 
(1) Na sjednici Općinskog vijeća se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim 
odlučuje, osim ako Općinsko vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati. 
 
(2) Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da više nema prijavljenih za raspravu. 
 
(3) Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom. 
 
(4) Kada se iscrpi utvrđeni dnevni red i vijećnička pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 
sjednicu. 
 
6. Odlučivanje 

Članak 86. 
 
(1) Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno. 
 

Članak 87. 
 
(1) Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno. 
 
(2) Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće Općine Pićan donosi sljedeće akte: 

 Statut Općine, 
 Poslovnik Općinskog vijeća, 
 Proračun ili odluku o privremenom financiranju, 
 godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
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 prostorne planove i ostale dokumente prostornog uređenja, 
 rješenje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika vijeća, 
 odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
 odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom 

Općine Pićan. 
 
(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 
vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv načelnika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom 
većinom svih vijećnika Općinskog vijeća. 
 
7. Glasovanje 

Članak 88. 
 
(1) Glasovanje na sjednici je javno. 
 
(2) Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno. 
 
(3) Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
 
(4) Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo proziva vijećnike 
da se izjasne tko je „ZA“ prijedlog, zatim tko je „PROTIV“ prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od 
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „ZA“ niti „PROTIV“ prijedloga i 
nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima. 
 
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 
konstatirati da je amandman odbijen jer nije dobio potrebnu većinu glasova. 
 

Članak 89. 
 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja. 
 
(2) Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća može naložiti 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 
 

Članak 90. 
 
(1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su 
pečatom Općinskog vijeća.  
 
(2) Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se 
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. 
 
(3) Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a 
glasuje se „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“. 
 
(4) Glasačke listiće priprema službenik Jedinstvenog upravnog odjela koji predsjedniku Općinskog vijeća 
pomaže kod tajnog glasovanja. 
 
(5) Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog 
glasovanja. 
 
(6) Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće. 
 
(7) Broj glasačkih kutija i mjesta na koja će se postaviti određuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 91. 
 
(1) U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se na kratko prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
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(2) Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 92. 
 
(1) Vijećnik može glasovati jednim glasačkim listićem i to osobno. 
 
(2) Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili za što je vijećnik glasovao, kao i listić na 
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 

Članak 93. 
 
(1) Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća 
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 
 
(2) Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića. 
 
(3) Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika JUO i vijećnika koji 
su mu pomagali kod samog glasovanja.  
 
(4) Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 
tajno glasovanje. 
 
XII. ZAPISNICI 

Članak 94. 
 
(1) O radu sjednice vodi se zapisnik. 
 
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u 
raspravi, te o donesenim odlukama. 
 
(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom prijedlogu. 
 

Članak 95. 
 
(1) Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 
zapisnik sa prethodne sjednice.  
 
(2) O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 
 
(3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 
 
(4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik (zapisničar). 
 
(5) Izvornici zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 96. 
 
(1) Sjednice Općinskog vijeća se u pravilu tonski snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva se u 
Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 
(2) Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak 
sjednice. 
 
XIII. JAVNOST RADA 

Članak 97. 
 
(1) Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
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(2) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz 
suglasnost predsjednika Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice (primjerice, glasno 
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.) 
 
(3) Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik 
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 98. 
 
(1) O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i 
objavom na web stranicama. 
 
(2) Najava održavanja sjednice objavljuje se na službenim web stranicama Općine. 
 

Članak 99. 
 
(1) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani 
određenim stupnjem tajnosti. 
 

Članak 100. 
 
(1) Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih 
tijela, može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje 
predsjednik Općinskog vijeća. 
 
XVI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 101. 
 
(1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pićan 
(„Službene novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09). 
 
(2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Silvan Juran, v.r. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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AKTI NAČELNIKA 

 

1. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2019. godini 

 

                
 

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: 022-05/19-01/10 
URBROJ: 2144/05-01-01-19-59 
Pićan, 20. svibnja 2019. godine 
 

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), članka 33. 

Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(Narodne novine br. 26/15), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija 

koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16), prema prijedlogu 

Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2019. 

godini (KLASA: 022-05/19-01/10, URBROJ: 2144/05-01-01-19-58 od 17.05.2019.g.), Načelnik Općine 

Pićan dana 20. svibnja 2019.g. donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Općine Pićan u 2019. godini 

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom definiraju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 

području Općine Pićan u 2019. godini. 

 

Članak 2. 

U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Pićan financirati provedba programa udruga u ukupnom 

iznosu od 155.000,00 kuna, i to kako slijedi u tablici: 

 

 

 

 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/
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Ref. broj 

Naziv prijavitelja 

Adresa 

OIB 

Naziv 
programa/projekta 

Broj 
bodova 

Traženi 
iznos 
(HRK) 

Odobreni 
iznos (HRK) 

Stopa 
sufinancir. 

16-19-34 

„Volim Istru“ 

Braće Leonardelli 54, 
Pula 

OIB: 15279527190 

„Krasna zemljo, Istro 
mila“ 

60 5.000,00 5.000,00 100% 

16-19-33 

Udruga Dragovoljaca 
veterana Domovinskog 

rata RH PIŽ_Ogranak 
Labin 

Prilaz Vetva 22, Labin 

OIB: 96703924639  

Organiziranje suživota 
dragovoljaca i veterana 

60 2.000,00 2.000,00 100% 

16-19-27 

Društvo gljivara 
Labinšćine „Martinčica“ 

Antona Selana 10, Labin 

OIB: 71345160683 

Rad s učenicima, nastup i 
prezentacija gljiva itd. 

60 3.000,00 3.000,00 100% 

16-19-26 

Boćarski klub „Tupljak“ 

Tupljak 77, Potpićan 

OIB: 17388760040 

Natjecanje u općinskoj 
boćarskoj ligi 

60 20.000,00 20.000,00 100% 

16-19-24 

Udruga za skrb o 
starijim i nemoćnim 

osobama „Dodir nade“ 

Kršan 67, Kršan 

OIB: 12366234752 

Mobilni tim za skrb o 
starijim i nemoćnim 
osobama Dodir nade 

60 4.000,00 4.000,00 100% 

16-19-17 

Pčelarska udruga Labin 

Rudarska 1, Labin 

OIB: 81786858893 

Dani meda Labinštine i 4. 
ocjenjivanje meda 

istočne Istre „Ripenda 
2019“ 

60 7.000,00 3.000,00 42,86% 

16-19-14 

Udruga umirovljenika 
Labin 

Titov trg 2, Labin 

OIB: 94915466520 

„Briga o osobama treće 
životne dobi – 

umirovljenicima 
članovima udruge“ 

60 3.000,00 3.000,00 100% 

16-19-15 

Malonogometni klub 
Švići 

Švići 59, Potpićan 

OIB: 456021017794 

Sport-nogomet 60 20.000,00 20.000,00 100% 

16-19-9 

Udruga osoba s 
invaliditetom Labin 

Katuri 17, Labin 

„Za bolji život“ 60 2.000,00 2.000,00 100% 
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OIB: 97512276289 

16-19-23 

Udruga 
poljoprivrednika 

„Agropićan“ 

Pićan 40, Pićan 

OIB: 61957352081 

Osnovna djelatnost 
udruge - poljoprivreda 

59 45.000,00 40.000,00 88,89% 

16-19-16 

Udruga Kreativna 
akademija Labin 

Istarska 9, Labin 

OIB: 35148539454 

Redovne likovne 
radionice namijenjene 

osobama starije životne 
dobi „Istra u boji“ 

59 2.500,00 2.000,00 80% 

16-19-20 

Udruga antifašista 
Labinštine 

Titov trg 2, Labin 

OIB: 21789165562 

Njegovanje tradicije 
NOB-e i antifašizma 

58 3.000,00 2.000,00 66,67% 

16-19-22 

Udruga Pićanaca 
„Trnoplesari“ 

Pićan 40, Pićan 

OIB: 07947549354 

„Petivina“ i godišnji 
susret članova udruge 
Pićanaca „Trnoplesari“ 

57 30.000,00 22.000,00 73,33% 

16-19-18 

Udruga liječenih 
alkoholičara „Centar“ 

Labin 

Zelenice 34, Labin 

OIB: 90640496921 

Podrška u liječenju 
bolesti i ovisnosti o 

alkoholu 
57 2.000,00 1.000,00 50% 

16-19-21 

Klub studenata 
„Istarski klub“ 

Blaža Polića 2/2, Rijeka 

OIB: 34281113604  

Godišnji program rada 
Kluba studenata „Istarski 

klub“ Rijeka 
55 3.000,00  1.000,00 33,33% 

16-19-25 

KUD Kršanski ljiljani 

Istarska 5, Potpićan 

OIB: 22810663904 

Folklornim izražavanjem 
do prijateljskog 

okruženja  

Rad s mladim plesačima 

54 12.000,00 4.000,00 33,33% 

16-19-30 

Folklorno društvo 
„Pazin“ 

Ulica 154. Brigade HV 16, 
Pazin 

OIB: 62571702830 

Redovna djelatnost 54 4.000,00 1.000,00 25% 

16-19-31 

KUD „Ivan Fonović 
Zlatela“ Kršan 

Pristav bb, Kršan 

OIB: 22173089047 

Očuvanje nematerijalne 
kulturne baštine 
Labinština - Istra 

54 15.000,00 6.000,00 40% 
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16-19-29 

Lovačko društvo 
Kamenjarka Pićan 

Čehi 2D, Pićan 

OIB: 92108541163 

Uređenje lovišta, 
uređenje okoliša doma 

53 20.000,00 5.000,00 25% 

16-19-11 

Udruga slijepih IŽ 

Zadarska 40, Pula 

OIB: 56083213430 

Zaštita i unapređenje 
kvalitete života slijepih 

osoba u IŽ 
46 15.000,00 2.000,00 13,33% 

16-19-12 

Udruga roditelja osoba 
s kombiniranim 

smetnjama u 
psihofizičkom razvoju 

IŽ 

Rimske centurijacije 69, 
Pula 

OIB: 37163567383 

Socijalizacija i integracija 
osoba s intelektualnim 

teškoćama 
46 10.000,00 2.000,00 20% 

16-19-10 

Planinarsko 
rekreativni klub 

slijepih IŽ 

Zadarska 40, Pula 

OIB: 27332689221 

Sljepoća nije prepreka za 
aktivan život 

37 30.000,00 2.000,00 6,67% 

16-19-13 

Udruga vinogradara i 
vinara Labinštine „Trs“ 

Nedešćina 137A, 
Nedešćina 

OIB: 93185475839 

Program rada 2019. 36 10.000,00 1.000,00 10% 

16-19-28 

Društvo Josip Broz Tito 
Labinštine 

Titov trg 2, Labin 

OIB: 25665754936 

Dan društva Tito 
Labinštine, „Titovi dani“ 
u Fažani, „Dani mladosti-
radosti“ u Kumrovcu, itd.  

32 4.000,00 1.000,00 25% 

16-19-19 

Zavičajno društvo 
Matka Brajša Rašana 

Pićan 

Pićan 61, Pićan 

OIB: 89471132566 

Program rada i 
aktivnosti za 2019.g. 

32 15.000,00 1.000,00 6,67% 

 
Članak 3. 

 Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućuje se pravo na 

prigovor. 

 Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog 

kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije 

bodovanje. 

 Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih 

sredstava. 
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 Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku u roku od 8 radnih dana od 

dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve 

činjenice, donosi načelnik. 

 Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. 

 

Članak 4. 

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se 

Ugovorom o financiranju programa/projekta, a o potpisivanju Ugovora će korisnici biti naknadno 

obaviješteni nakon što protekne rok za prigovor. 

 

Članak 5. 

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

Pićan“ i na web stranici Općine Pićan. 

 

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN 

Ivan Franković, v.r. 

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

 

2. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Pićan 
 

                
 

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: 022-05/19-01/46 

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

Pićan, 02. srpnja 2019. godine 
 

Na temelju članka 17. stavka 3. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) 

i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), načelnik Općine Pićan dana 02. 

srpnja 2019. godine donosi 

O D L U K U 

o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite 

Općine Pićan 

 

Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Plan), izrađen od DLS d.o.o., 

Spinčićeva 2, Rijeka. 

Članak 2. 

Plan iz članka 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio. 

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

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

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 

 

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

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


