
           
 

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: 021-05/20-01/6 
URBROJ: 2144/05-03-01-20-1 
Pićan, 08. travnja 2020. godine 
 

Temeljem članka 21. i 22. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), te članka 
75. i 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/19), sazivam 22. redovnu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Pićan za 
 

srijedu, 15. travnja 2020. godine 
sa početkom u 11,00 sati 
- elektronička sjednica - 

 

Za rad sjednice predlažem sljedeći  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene 
„Poduzetnička zona Pićan jug“ 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i 
opremanje dječjeg igrališta Tupljak“ 

3. Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“ 
4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja 
5. Program potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu 
6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na 

području Grada Labina i Općine Pićan, Općine Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša 
7. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim 

tijelima vijeća (komisijama) 
8. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini. 

 

U privitku Vam šaljemo materijal po točkama dnevnog reda. 
Molimo da se sjednici odazovete, a da eventualnu spriječenost opravdate na broj telefona 052/887-048. 
Zbog trenutne izvanredne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, iznimno će se 

22. sjednica održati elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu sa uputom Ministarstva 
uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.g. 

Do dana održavanja sjednice možete slobodno svoja pitanja postavljati putem e-maila, obvezno 
odabirom opcije „odgovori svima“ kako bi svi imali mogućnost vidjeti pitanja, te će Vam biti odgovoreno u 
najkraćem mogućem roku, također odabirom opcije „odgovori svima“ kako bi svi mogli vidjeti odgovore na 
postavljena pitanja. 

Glavna rasprava će trajati u srijedu, 15. travnja 2020.g., od 11,00 do 13,00 sati, te molimo sve vijećnike 
da najkasnije do 13,00 sati pošalju svoje glasove po pojedinim točkama dnevnog reda – na način da se 
nedvojbeno može utvrditi na koji način se izjašnjavate svojim glasom za svaku točku dnevnog reda. 

Ukoliko eventualnu spriječenost ne opravdate, a putem e-maila ne pošaljete svoj glas do navedenog dana 
i sata, smatrat će se da ste po svim ili pojedinim točkama suzdržani. 
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