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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: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03/01-22-5 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
 

Na temelju članka 35. stavka 2. i 8., te članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) 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. ožujka 2022. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina 

na području Općine Pićan 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak za davanje na korištenje i davanje u 

zakup javnih površina u vlasništvu i na upravljanju Općine Pićan (u daljnjem tekstu: 
Općina) na određeno vrijeme, način određivanja naknade odnosno zakupnine, nadzor nad 
provođenjem ove odluke, te kaznene odredbe. 

Javna površina se može dati na korištenje ili u zakup fizičkoj osobi, obrtniku i 
pravnoj osobi, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno. 
 

Članak 2. 
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se sve površine određene javnim 

površinama u Odluci o komunalnom redu („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/19): 
• javne i zelene površine: 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 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, 
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• 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. 

 
Javnom površinom u smislu ove odluke, smatra se zemljište unutar i izvan 

građevinskog područja, u vlasništvu i na upravljanju Općine, koje je izgrađeno ili 
prostornim planom Općine namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne 
namjene, a nalazi se unutar granica Općine, odnosno javna površina koja nije privedena 
prostorno-planskoj namjeni, te se može dati na korištenje ili u zakup u svrhu privremenog 
korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-
planskom dokumentacijom. 

U zakup se može dati i dio zemljišno – knjižne odnosno katastarske čestice, te je u 
tom slučaju potrebno izraditi skicu prijedloga korištenja zemljišta izrađenu po 
ovlaštenom geodetu, odnosno za privremeno korištenje skicu područja sa oznakom 
lokacije na kojoj se privremeni objekt postavlja. 
 

Članak 3. 
 Javna površina u vlasništvu Općine i na upravljanju Općine može se dati na 
korištenje ili u zakup fizičkim i pravnim osobama za: 

 postavljanje predmeta, opreme i uređaja, privremenih objekata, te reklamnih i 
oglasnih predmeta, 

 privremeno korištenje javne površine radi obavljanja djelatnosti, 
 odlaganje građevinskog materijala za potrebe gradnje i slične svrhe,  
 postavljanje određenih jednostavnih građevina odnosno kioska i drugih građevina 

gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 kao i privremene građevine za 
potrebe uređenja gradilišta sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20). 

 
Na javnim površinama koje su predmet korištenja ili zakupa nije dozvoljena 

gradnja građevine niti izvođenje drugih radova. 
Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao 

parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, i 
slične namjene, uz prethodnu izričitu pismenu suglasnost Općine, dozvoljeno je izvođenje 
građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava 
na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i 
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odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje i sl.). Suglasnost izdaje 
Načelnik Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Načelnik). 
 

Članak 4. 
 Privremeni objekti, koji u pravilu služe za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a 

koji se mogu postavljati na javne površine u Općini Pićan, u smislu ove Odluke su: 
- kiosk i montažni objekt - u pravilu tipski objekt lagane konstrukcije do 15 m2 

građevinske (bruto) površine, koji se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati 
na javnu površinu, bez povezivanja s njom, s mogućnošću demontaže, odnosno uklanjanja 
na način da podloga ostane nepromijenjena, 

- pokretni objekt - samokretno vozilo ili prikolica iz kojih se može vršiti djelatnost 
ugostiteljstva i trgovine uz uvjete predviđene ovom Odlukom, zakonima i drugim 
propisima, 

- štand - prenosiva naprava lagane konstrukcije, kao što su zatvoreni i poluotvoreni 
pult, hladnjak za sladoled, stalak za razglednice, igračke i sl., predviđen za uličnu prodaju, 
predstavljanje proizvoda, pružanje usluga i sl., 

- zabavno-sportski i slični objekt – naprava i uređaj predviđeni za zabavu i 
rekreaciju djece i odraslih, 

- oprema terase – oprema koja se postavlja na terasu kao dijelu javne površine uz 
ugostiteljski ili trgovački objekt (stolovi, stolice, suncobrani, izložbeni stalci, i sl.), u svrhu 
pružanja ugostiteljskih i trgovačkih usluga, 

- reklamni i oglasni predmet – natpis, naprava ili uređaj na kojem se pojavljuje ime, 
ili naziv, ili logo fizičke ili pravne osobe, naziv i vrsta robe, proizvoda ili usluge, a sve u 
svrhu poticanja na potrošnju robe, proizvoda ili korištenje usluga, 

- ostalo – odnosno sve ono što nije obuhvaćeno prethodnim stavkama, a fizičke i 
pravne osobe u različite svrhe postavljaju na javnu površinu (vaze, stalci, građevinske 
skele, ograde, bine, tribine i sl,). 

 
Članak 5. 

Objekti iz članka 4. ove Odluke moraju se izvesti i postaviti na javnu površinu na 
način da se uklope u prostor u okviru kojeg se postavljaju, te moraju biti čisti, ispravni, 
estetski prihvatljivi i redovito održavani.  

Površina oko postavljenog objekta treba biti uredna, čista i redovno održavana.  
Korisnici javnih površina dužni su navedene uvjete ispuniti o vlastitom trošku, a 

neispunjavanje istih ima za posljedicu uklanjanje objekata s javne površine. 
 

Članak 6. 
 Javna površina u vlasništvu i na upravljanju Općine Pićan, daje se na korištenje ili 

u zakup fizičkoj osobi, obrtniku i pravnoj osobi prema postupku za davanje na korištenje 
javnih površina odnosno postupku za davanje u zakup javnih površina.  
 
II. POSTUPAK DAVANJA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 7. 
 Postupak davanja na korištenje javnih površina započinje podnošenjem urednog 
zahtjeva stranke. Nakon zaprimanja urednog zahtjeva, isti se dostavlja Povjerenstvu koje 
će činiti članovi Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan, a koji obrađuju pristigli 
zahtjev, utvrđuju lokaciju traženog korištenja javne površine, pripadnu naknadu za 
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korištenje površine kroz traženi period te upućuju prijedlog Načelniku. Za korištenje 
javnih površina Načelnik sklapa ugovor sa podnositeljem zahtjeva. 

Postupak davanja na korištenje javnih površina može započeti i objavom javnog 
poziva za iskaz interesa, u kojem slučaju će Povjerenstvo dati prijedlog lokacija, pripadnu 
naknadu, trajanje i ostale stavke, te nakon pristiglih zahtjeva uputiti prijedlog Načelniku 
za sklapanje ugovora. 

Ugovor o korištenju javne površine sadrži sve potrebne informacije o predmetnoj 
javnoj površini koja se daje na korištenje i budućem korisniku javne površine, prema 
navedenom prijedlogu Povjerenstva kojeg čine članovi Komisije za kulturu, turizam i 
sport Općine Pićan. 

Ugovor o korištenju javne površine posebno sadrži podatke o lokaciji javne 
površine, katastarsku česticu odnosno skicu dijela područja sa oznakom pozicije na kojoj 
se privremeni objekt postavlja odnosno veličini površine koja se zauzima, podatke o 
korisniku javne površine, vrsti predmeta ili objekata, vremenskom periodu za koje se 
korištenje izdaje, visini naknade za korištenje, uvjete plaćanja te prava i obveze korisnika 
javne površine. 
 

Članak 8. 
Ukoliko za istu javnu površinu u istom vremenskom periodu bude interes više 

potencijalnih korisnika, u tom slučaju će Povjerenstvo kojeg čine članovi Komisije za 
kulturu, turizam i sport Općine Pićan za korištenje predmetne javne površine provesti 
natječajni postupak kako je objašnjeno u točki III. ove Odluke, a koji se odnosi na davanje 
u zakup javnih površina, no za postupak davanja na korištenje javnih površina. 
 

Članak 9. 
Postupak davanja na korištenje javnih površina odnosi se na korištenje javne 

površine tijekom kraćeg vremenskog perioda (za potrebe ugostiteljske ponude na 
manifestacijama, prodaje poljoprivrednih proizvoda, događaja kraćeg vremenskog 
trajanja, odlaganja materijala i slično), uz mogućnost produljenja ugovora za dodatni 
vremenski period, u protivnom se provodi postupak davanja u zakup javnih površina. 
 
III. POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 10. 
Postupak davanja u zakup javnih površina započinje podnošenjem urednog 

zahtjeva stranke. Nakon zaprimanja urednog zahtjeva, isti se dostavlja Povjerenstvu koje 
će činiti članovi Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan, a koji obrađuju pristigli 
zahtjev, utvrđuju lokaciju traženog zakupa javne površine, pripadnu naknadu za zakup 
površine kroz traženi period te upućuju prijedlog Načelniku za raspisivanje javnog 
natječaja. Povjerenstvo provodi javni natječaj nakon čega Načelnik sa najpovoljnijim 
ponuditeljem sklapa ugovor. 

Postupak davanja u zakup javnih površina može započeti i objavom javnog poziva 
za iskaz interesa, u kojem slučaju će Povjerenstvo dati prijedlog lokacija, pripadnu 
naknadu, trajanje i ostale stavke, te nakon pristiglih zahtjeva uputiti prijedlog Načelniku 
za raspisivanje javnog natječaja kojeg provodi Povjerenstvo, nakon čega Načelnik sa 
najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor. 
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Javni natječaj 
 

Članak 11. 
 Javne površine se daju u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) 
i to prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. 
 Javne površine se daju u zakup najduže na razdoblje od pet (5) godina s 
mogućnošću produženja na isto razdoblje. 
 O raspisivanju i provođenju natječaja za davanje u zakup javnih površina odluku 
donosi Načelnik. 

 
Članak 12. 

Natječaj se objavljuje u jednom od javnih glasila (službenom, dnevnom, tjednom ili 
lokalnom listu), na službenim web stranicama Općine Pićan (www.pican.hr) i na oglasnoj 
ploči Općine Pićan. 
 Natječaj mora biti otvoren najmanje osam dana računajući od dana objave na web 
stranici Općine Pićan.  
 Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane u 
Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju sve natječajne uvjete i koje nemaju nikakvih 
dugovanja prema Općini. 
 

Članak 13. 
 Natječaj obvezno sadrži: 

1. lokaciju i opis javne površine, broj katastarske čestice i katastarsku općinu, 
2. namjenu i vrijeme trajanja zakupa,  
3. početni iznos mjesečne zakupnine, 
4. adresu i rok za podnošenje pisanih ponuda, 
5. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, 
6. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda neće razmatrati, 
7. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren 

dug prema Općini Pićan po bilo kojoj osnovi, 
8. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od petnaest (15) 

dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, preuzeti javnu 
površinu i sklopiti ugovor o zakupu, 

9. odredbu da zakupnik mora u roku propisanom natječajem početi obavljati 
djelatnost zakupa, 

10. odredbu da zakupnik uzima u zakup javnu površinu u viđenom stanju, i 
11. odredbu o iznosu i načinu plaćanja jamčevine, te oznaku računa na koji se ista 

uplaćuje. 
Natječaj može sadržavati i druge posebne uvjete sukladno odluci Načelnika. 

 
Članak 14. 

 Pisana ponuda, odnosno prijava, za sudjelovanje u javnom natječaju podnosi se 
Povjerenstvu putem pošte ili predajom u Jedinstveni upravni odjel osobno, u zatvorenoj 
omotnici sa naznakom „ne otvaraj – ponuda za zakup“. 
 Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati: 

1. naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja i njegove kontakt podatke, te OIB, 
2. visinu ponuđene mjesečne zakupnine, 
3. opis djelatnosti odnosno usluge, te način korištenja javne površine, 
4. dokaz o uplati jamčevine, 
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5. pisanu izjavu ponuditelja da je suglasan sa predloženim tekstom ugovora o 
zakupu koji će biti objavljen uz tekst natječaja, 

6. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima 
natječaja. 

Ponuditelji u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u visini početnog iznosa 
zakupnine u korist proračuna Općine. 

Ponuditelju, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se 
uračunava u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima jamčevina vraća u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ukoliko izabrani Ponuditelj odustane od zakupa prije potpisa Ugovora, uplaćena 
jamčevina se ne vraća. 
 
Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina 
 

Članak 15. 
 Postupak otvaranja pristiglih pisanih ponuda provodi Povjerenstvo za davanje u 
zakup javnih površina kojeg čine članovi Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 16. 
 Postupak otvaranja ponuda počinje u vrijeme i na mjestu određenom u natječaju. 
 Postupku otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli 
pisane ponude, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. 
 Prije otvaranja ponuda zapisnički će se utvrditi: 

 prisutnost članova Povjerenstva koja provodi postupak natječaja, 
 vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, 
 koliko je ponuda pristiglo, 
 koji ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, prisustvuju 

otvaranju ponuda. 
Članak 17. 

 Ponude se otvaraju javno, a podaci iz ponude se unose u zapisnik. 
 Nakon što se ponude otvore, utvrđuje se dokumentacija koja je u prilogu ponude. 
 Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, te 
ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se razmatrati za izbor najpovoljnijeg 
ponuditelja. 
 Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva, prisutni ponuditelji ili njihovi 
ovlašteni predstavnici. 
 

Članak 18. 
 Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja Načelniku prijedlog za 
donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i 
najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. 
 Smatrati će se da je javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda uspio ako je 
pristigla i samo jedna valjana ponuda. 
 Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a 
ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će ih pozvati da u roku od 48 sata pisanim 
putem u zatvorenoj omotnici ponude novi viši iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će 
Povjerenstvo, uz prisustvovanje ponuditelja, otvoriti i predložiti najpovoljnijeg 
ponuditelja. 
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Članak 19. 

 Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup javne površine, na prijedlog 
Povjerenstva, donosi Načelnik. 
 Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja utvrdit će se: 

 najpovoljniji ponuditelj, 
 iznos mjesečne zakupnine, 
 rok za sklapanje ugovora o zakupu. 

Načelnik može donijeti Odluku i ako je pristigla samo jedna valjana ponuda. 
 
Ugovor o zakupu javne površine 
 

Članak 20. 
 Načelnik u ime Općine sklapa ugovor o zakupu javne površine s najpovoljnijim 
ponuditeljem u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o izboru 
najpovoljnije ponude. 
 Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku, bez opravdanog razloga, ne 
potpiše ugovor o zakupu i ne preuzme javnu površinu u posjed, smatrat će se da je odustao 
od sklapanja ugovora o zakupu. Za tu javnu površinu raspisat će se novi natječaj. 
 

Članak 21. 
 Javna površina se može dati u zakup bez provođenja javnog natječaja: 

 dosadašnjem zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o 
zakupu, ponovno na isto razdoblje 

 ako se prostor daje u zakup pravnoj osobi u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Općine, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i 
socijalnog napretka građana Općine. 

 Produženje zakupa bez provođenja javnog natječaja iz točke 1. prethodnog stavka 
moguće je samo jednom. 
 Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe 
određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za predmetnu površinu pozovu na to 
pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. 
 

Članak 22. 
 Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i sadrži: 

1. naznaku ugovornih strana, 
2. lokaciju, površinu, broj katastarske čestice i katastarsku općinu i namjenu 

javne površine, 
3. rok na koji se ugovor zaključuje, 
4. iznos mjesečne zakupnine i rok plaćanja, 
5. odredbe o načinu izmjena ugovora i sklapanju aneksa ugovora, 
6. odredbu o prestanku ugovora i dovođenju javne površine u prvobitno 

stanje, 
7. odredbu da zakupnik nema pravo dati javnu površinu u podzakup, 
8. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora, te potpis ugovornih strana, 
9. odredbu da u slučaju nemogućnosti uručenja pisane obavijesti o otkazu 

ugovora, odnosno o zahtjevu da se javna površina preda u posjed Općine 
Pićan, zakupodavac može ući u posjed, te se takvo ponašanje neće smatrati 
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smetanjem posjeda i da u takvom slučaju zakupnik neće tražiti zaštitu 
posjeda, 

10. odredbu da se u slučaju nastavljanja korištenja javne površine nakon isteka 
roka iz ugovora, ne smatra da je prešutno sklopljen novi ugovor o zakupu. 

Sastavni dio Ugovora o zakupu je zapisnik o uvođenju u posjed javne površine. 
Zakupnik se uvodi u posjed zakupljene javne površine na dan zaključenja ugovora, 
ukoliko nije drukčije sporazumno dogovoreno. 

 
Članak 23. 

 Ugovor o zakupu prestaje: 
 istekom roka utvrđenog ugovorom, 
 otkazom, odnosno raskidom, 
 ako je u postupku denacionalizacije doneseno pravomoćno rješenje o povratu, 
 ako se pristupi privođenju površine njezinoj namjeni sukladno prostorno-

planskoj dokumentaciji, 
 ako zakupnik načinom korištenja nanese štetu, ometa, ograničava ili na drugi 

način šteti vlasnicima, odnosno posjednicima susjednih nekretnina, 
 ako zakupnik ovlaštenim osobama zakupodavca onemogućuje pristup na 

predmetnu površinu u svrhu nadzora, 
 na drugi zakonom predviđeni način. 

 
Članak 24. 

 Općina može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa ako zakupnik: 
 koristi predmetnu površinu protivno ugovoru, 
 ne plati ugovorenu zakupninu dva mjeseca uzastopno, 
 u natječajem predviđenom roku ne počne obavljati djelatnost zakupa, 
 krši druge odredbe ugovora. 

Općina može otkazati ugovor u svako doba u slučaju privođenja površine namjeni 
sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, uz obvezu zakupnika da sa površine ukloni 
sve objekte, uređaje i nasade te istu preda u posjed Općini bez prava naknade za uložena 
sredstva ili naknadu štete. 

Rokovi u kojem zakupnik treba izaći iz posjeda iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrdit 
će se odredbama ugovora. 

Ako Općina otkaže ugovor o zakupu, zakupnik nema pravo tražiti zamjensku 
lokaciju niti naknadu štete. 

 

Članak 25. 
 Ugovor o zakupu javne površine otkazuje se uručenjem pisane obavijesti o otkazu 
ugovora. 
 U slučaju neuspjelog uručenja preporučeno poslane pisane obavijesti o otkazu 
ugovora, dostava obavijesti o otkazu ugovora smatrat će se izvršenom njezinim 
objavljivanjem na oglasnoj ploči Općine Pićan protekom roka od osam (8) dana. 
 
IV. ZAKUPNINA 

Članak 26. 
 Početni iznos mjesečne zakupnine za javnu površinu koja se daje putem natječaja 
u zakup predlaže Povjerenstvo kojeg čine članovi Komisije za kulturu, turizam i sport 
Općine Pićan. 
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V. NADZOR 
Članak 27. 

Nadzor provedbe ove Odluke vrši referent za komunalno gospodarstvo - 
komunalni redar Općine Pićan.  
 

Članak 28. 
Komunalni redar ovlašten je: 
 nadzirati primjenu ove Odluke, 
 naložiti korisnicima javne površine postupanje u skladu s ugovorom i 

odredbama ove Odluke, 
 naložiti uklanjanje privremenog objekta koji je postavljen na javnu površinu 

bez sklopljenog ugovora, ili protivno stavkama ugovora, 
 pokrenuti prekršajni postupak, 
 izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne, 
 poduzimati druge radnje u skladu sa zakonskim odredbama. 

 
Članak 29. 

U provođenju Odluke, komunalni redar sastavit će na licu mjesta zapisnik, te 
opomenuti korisnika: 

 ako korisnik javnu površinu koristi protivno ugovoru 
 ako korisnik javnu površinu koristi u kvadraturi većoj od one koja mu je 

odobrena, 
 ako korisnik ne plati naknadu za korištenje javne površine odnosno zakup za 

korištenje javne površine u zadanom roku, 
 ako korisnik javnu površinu koristi bez sklopljenog ugovora, 
 ako korisnik javnu površinu ustupi na korištenje trećoj osobi bez pisane 

suglasnosti Općine Pićan, 
 ako korisnik obavljanjem djelatnosti krši javni red i mir, ili krši odredbe ove 

Odluke i Odluke o komunalnom redu.  
 

Članak 30. 
Komunalni redar će odgovarajućim aktom naložiti prestanak korištenja javne 

površine i uklanjanje privremenih objekata iz članka 3. i članka 4. ove Odluke:  
 ako se javna površina koristi suprotno odredbama ove Odluke i Odluke o 

komunalnom redu, 
 ako se javna površina koristi suprotno odredbama ugovora, 
 ako se javna površina koristi bez sklopljenog ugovora. 

 
Članak 31. 

U slučaju da se korištenje ili zakup javne površine ukine i privremeni objekti 
uklone s javne površine zbog kršenja odredbi ove Odluke i sklopljenog ugovora, korisnik 
javne površine obvezan je uplatiti naknadu odnosno zakup do posljednjeg dana korištenja 
javne površine. 
 
VI. KAZNENE ODREDBE  

Članak 32. 
Za kršenje odredbi ove Odluke, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe 

propisane važećom Odlukom o komunalnom redu Općine Pićan („Službene novine Općine 
Pićan“ br. 5/19). 
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VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 33. 
 Javna površina za korištenje u humanitarne, kulturološke i druge slične svrhe, kao 
i za potrebe ustanova u vlasništvu Općine Pićan, može se dati na korištenje bez naknade. 

 
Članak 34. 

 Ukoliko se iz nepredviđenih razloga ne mogu ili ne bude opravdano poštivati 
odredbe ove Odluke, moguće je iste prilagoditi danoj situaciji, o čemu odlučuje Načelnik 
posebnom odlukom. 
 

Članak 35. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


