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AKTI VIJEĆA  

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, 
komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu 

 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-3 
Pićan, 25. lipnja 2021. godine 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 19. Statuta Općine 
Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan, nakon 
podnijetog Godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog poduzeća „1. MAJ“ d.o.o. Labin za 2020. godinu, na sjednici 
održanoj dana 25. lipnja 2021. godine, donijelo je sljedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 
Godišnje izvješće o poslovanju iz članka 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

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

2. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune 
 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-4 
Pićan, 25. lipnja 2021. godine 
 
Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21) i članka 103. Zakona o cestama 
(Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 
25. lipnja 2021. godine, donosi 
  

O D L U K U 
o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636 k.o. Krbune 

 
Članak 1. 

 (1) Na nekretnini označenoj kao k.č. 636, javni put, površine 245 m2, javno dobro, upisanoj u zk. ul. br. 114, k.o. 
Krbune, koja predstavlja nerazvrstanu cestu NC KR-13, naziva „odvojak Šilići“, nalazi se teren kojeg koristi i održava Anđelo 
Stojšić, Šilići 47, Krbune, vlasnik okolnih parcela k.č. 635, 634, zgr. 158, zgr. 159, 640/1, 640/2, 641, zgr. 171, zgr. 169, zgr. 
160, 637, k.o. Krbune, te je time nekretnina označena kao k.č. 636, k.o. Krbune, izgubila svoju svrhu, s obzirom da čini 
okućnicu navedenih čestica te kao takva oblikom nije pogodna za prometovanje. 

(2) 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. 636, javni put, površine 245 m2, javno dobro, upisanoj u 
zk. ul. br. 114, k.o. Krbune. 
 

Članak 2. 
 Zemljišnoknjižni odjel Labin, Općinskog suda u Pazinu, izvršit će temeljem ove Odluke upis nekretnine navedene u 
članku 1. ove Odluke, u novi zemljišnoknjižni uložak iste katastarske općine kao vlasništvo Općine Pićan. 
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Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Pićan. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji dužnost 

obavlja volonterski, te članove radnih tijela 
 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-5 
Pićan, 25. lipnja 2021. godine 
 
Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 3. Zakona 
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), te članka 19. Statuta Općine Pićan 
(„Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 
dana 25. lipnja 2021. godine donosi 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, 

načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, kao i naknada 
troškova za vrijeme službenih putovanja članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
 Sredstva za naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan. 
 

Članak 2. 
Članovima Općinskog vijeća Općine Pićan, Općinskom načelniku koji dužnost obavlja volonterski i članovima 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pićan pripada naknada: 
- za pripremu po materijalima za dnevni red sjednice, te za sudjelovanje u radu sjednice, 
- putnih troškova za dolazak na sjednice, 
- za obavljanje drugih poslova i dužnosti u okviru svoje funkcije. 

 
Članak 3. 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i 
ženski spol. 
 

Članak 4. 
Visina naknade određena je u neto iznosu, a odnosi se na pojedine funkcije i članstvo kako slijedi: 

1. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pićan …………………………..……… 750,00 kuna mjesečno 
2. Potpredsjednici Općinskog vijeća Općine Pićan ……………………………... 650,00 kuna mjesečno 
3. Članovi Općinskog vijeća Općine Pićan ………………………………………. 400,00 kuna po sjednici 
4. Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ……………………….….. 3.700,00 kuna mjesečno 
5. Predsjednik Komisije za kulturu, turizam i sport ……………………………… 500,00 kuna mjesečno 
6. Predsjednik Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo……..………….. 500,00 kuna mjesečno 
7. Članovi radnih tijela …………………………………………..………………….. 200,00 kuna po sjednici. 

 
Naknada iz stavka 1. alineje 3. ovog članka pripada članu Općinskog vijeća koji je nazočan na sjednici Općinskog 

vijeća, bez obzira da li je bio nazočan samo dio sjednice ili cijelu sjednicu. 
Isplatu naknada iz stavka 1. ovog članka provodi se na temelju evidencije o prisustvovanju. 
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu za rad u radnim tijelima Općinskog 

vijeća. 
Predsjednici radnih tijela nemaju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i sjednicama 

radnih tijela. 
 

Članak 5. 
Ukoliko se sastanci radnih tijela održavaju neposredno prije ili nakon sjednice vijeća, članovi radnih tijela – vijećnici 

nemaju pravo na naknadu kao članovi radnih tijela. 
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Članak 6. 

 Predsjednik, potpredsjednici ili članovi Općinskog vijeća i članovi njegovih radnih tijela, koji su upućeni od strane 
predsjednika Općinskog vijeća ili načelnika Općine Pićan na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi obavljanja 
poslova iz djelokruga Općinskog vijeća ili zastupanja Općinskog vijeća, imaju pravo na dnevnicu, naknadu troškova 
prijevoza, kao i troškove noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pićan. 

Visina naknade putnog troška određena je iznosom propisanim Pravilnikom o porezu na dohodak. 
 

Članak 6. 
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, zamjenika 

načelnika i načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te članove radnih tijela („Službene novine Općine Pićan“ br. 9/20) i 
Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) 
(„Službene novine Općine Pićan“ br. 5/20). 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“, a primjenjuje se od 01. 
srpnja 2021. godine. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-6 
Pićan, 25. lipnja 2021. godine 
 

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 
94/13, 98/19), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), te 
članka 8. Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“ („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/20), Općinsko vijeće 
Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. lipnja 2021. godine donosi  

 
RJEŠENJE 

o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan, kao osnivač Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan, imenuje:  
1. SANJU DEPIKOLOZVANE iz Maršani 6A, Pićan, 

2. TIHANU LUKEŽ iz Švići 38, Potpićan, 

za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, kao zamjenu za članove Upravnog vijeća – predstavnike osnivača 
Deana Močinića i Silvana Jurana koji su podnijeli ostavku na dužnost člana Upravnog vijeća. 
 

Članak 2. 
Prava i obveze Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan utvrđena su Odlukom o osnivanju ustanove Dječji vrtić 
„Lišnjak“ („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/20), odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja te drugim podzakonskim aktima. 
 

Članak 3. 
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027. 
 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-7 
Pićan, 25. lipnja 2021. godine 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 19. Statuta Općine 
Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 
održanoj dana 25. lipnja 2021. godine, donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027. 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom dopunjuje se Strategija razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027. (dalje u tekstu: Strategija), usvojena na 
Općinskom vijeću Općine Pićan dana 29. ožujka 2021. godine Odlukom o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Pićan 
2021-2027. („Službene novine Općine Pićan“ br. 4/21). 
 

Članak 2. 
Strategija se dopunjuje na sljedeći način: 
Dopunjuje se točka 7.4. Terminski plan aktivnosti, na način da se dodaje novi  ulomak, koji glasi kako slijedi: 
„S obzirom da se u obuhvatu Strategije nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene vrste te ugroženi i rijetki stanišni tipovi, 
nadležno Ministarstvo dalo je prijedlog uvjeta zaštite prirode koji se trebaju poštovati u svim fazama realizacije aktivnosti i 
projekata u prostoru i to: 

• sve prostorne komponente Strategije potrebno je planirati izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i ugroženih 
stanišnih tipova, 

• biciklističke, pješačke i poučne staze, kao i ostalu turističku infrastrukturu potrebno je planirati na način da se 
vodotoci zajedno s obalnom vegetacijom očuvaju u prirodnom stanju, odnosno da se očuva autohtona obalna 
vegetacija te da se ne zadire u korito vodotoka niti planira izgradnja vodenih građevina u koritu vodotoka, 

• usporedno s planiranjem povećanja kapaciteta turističke ponude potrebno je planirati i povećanje kapaciteta 
prateće komunalne infrastrukture, primjerice sustava odvodnje otpadnih voda te kapaciteta i odgovarajućeg 
stupnja pročišćavanja planiranih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.“ 

 
Članak 3. 

Preostali dio Strategije ostaje neizmijenjen. 
 

Članak 4. 
Sastavni dio ove Odluke je Strategija razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027., izrađen od AB CONSULTING d.o.o. Tinjan, 
dopunjena kako je navedeno u članku 2. ove Odluke. 

 
Članak 5. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja 

 
KLASA: 021-05/21-01/7 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-8 
Pićan, 25. lipnja 2021. godine 
 
 Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) 
i članka 23. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/19, 3/21, 4/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 25. lipnja 2021.g. donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja 
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Članak 1. 
Ovom se Odlukom imenuju članovi Komisije za dodjelu priznanja Općine Pićan (dalje u tekstu: Komisija). 
Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika i ostalih struktura društva. 
Komisija: 

• razmatra sve prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja 

• sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću. 
 

Članak 2. 
U Komisiju za dodjelu priznanja Općine Pićan imenuju se slijedeći članovi: 

1. Miroslav Jelenić, predsjednik  
2. Ana-Lea Težak, član 
3. Antun Selar, član 
4. Stefan Šestan, član 
5. Paolo Benazić, član 

 
Članak 3. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

 

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


