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AKTI VIJEĆA  

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge 1. Maj d.o.o. Labin 
 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-3 
Pićan, 25. ožujka 2022. 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), a u svezi sa člankom 69. stavkom 4. Zakona 
o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21), Općinsko vijeće Općine Pićan, nakon podnijetog Izvješća o radu 
davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća „1. MAJ“ d.o.o. Labin za 2021. godinu, na sjednici 
održanoj dana 25. ožujka 2022. godine, donijelo je sljedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 
2021. godinu. 
 

Članak 2. 
Izvješće o radu davatelja javne usluge 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“.  
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

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

2. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na 
području Općine Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-4 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
Na temelju članka 89. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19) 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 prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 

na području Općine Pićan 
 

Članak 1. 
Općina Pićan prenosi pravo vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Pićan u 

vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga, trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, Buzet, OIB: 
13269963589. 

Ovom Odlukom obuhvaća se investicija izgradnje kanalizacije Pićan u vrijednosti od 2.632.386,86 kuna. 
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Članak 2. 
Vrijednost komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove Odluke utvrđena je temeljem sredstava uloženih u 

realizaciju investicije, a popis istih nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio (Prilog 1.). 
Izvod iz knjigovodstvene evidencije Općine Pićan čini sastavni dio ove Odluke (Prilog 2.). 

 
Članak 3. 

Komunalne vodne građevine iz članka 1. ove Odluke prenose se u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga 
bez naknade. 

 
Članak 4. 

 Zadužuje se Općinski načelnik Općine Pićan za poduzimanje svih potrebnih radnji za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 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 davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području 

Općine Pićan 
 
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, 

• 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, 
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• 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 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. 
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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 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. 
 
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. 

http://www.pican.hr/
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 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, 
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. 
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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. 

 
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 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, 
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 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. 
 
 
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, 
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 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). 
 
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, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
4. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-6 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 

Temeljem 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), 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), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 
3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), te članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine 
Općine Pićan“ br. 3/15), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donosi 
sljedeću 

 
O D L U K U 

o kupnji nekretnine 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom pokreće se postupak kupnje nekretnine koja je u zemljišnim knjigama upisana kao k.č. 928/6, k.o. 

Pićan, površine 1425 m2, zk. ul. br. 66, u vlasništvu fizičke osobe. Nekretnina predstavlja poljoprivredno zemljište dijelom 
unutar granica građevinskog područja. 

Nekretnina iz stavka 1. ovog članka otkupit će se po cijeni od 5,00 € po m2 u kunskoj protuvrijednosti na 
dan stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom pristupa se kupnji nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, u naselju Pićan, upisane u zk. ul. br. 

66, u vlasništvu fizičke osobe, udio vlasništva 1/1, odnosno nekretnine k.č. 928/6 k.o. Pićan, upisane kao „pašnjak“ površine 
554 m2, „pašnjak“ površine 375 m2 i „put“ površine 496 m2, što ukupno čini površinu od 1425 m2. 

Navedena nekretnina predstavlja zemljište u blizini mjesnog groblja u Pićnu, na kojemu se nalazi kalvarija, crkveno 
obilježje povezano sa navedenim grobljem. 
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Nekretnina se sastoji od dijela na kojem je položena kalvarija, puta koji je pristup spomenutoj kalvariji, te zemljišta 
neposredno uz groblje gdje se nalazi i bočni ulaz u groblje. 

Parcela je djelomično u blagom padu u smjeru zapad-istok, a djelomično u blagom padu u smjeru jug-sjever, 
neomeđena je sa svih strana i neizgrađena, sva obrasla u travu. 

Dio parcele koji se nalazi unutar granica građevinskog područja iznosi 781 m2, a dio koji se nalazi izvan granica 
građevinskog područja iznosi 644 m2, prema skici izmjere izrađene od G1 d.o.o. Labin, poduzeća za geodetske poslove. 
 

Članak 3. 
Kupnja nekretnine iz članka 1. ove Odluke provodi se sukladno članku 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15). 
Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan za sklapanje Ugovora o kupoprodaji po konačnosti ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
5. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-7 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 

Temeljem 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), 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), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 
3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), te članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine 
Općine Pićan“ br. 3/15), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donosi 
sljedeću 

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnina 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Pićan, u naselju Jakomići (Slavići), upisanih u 

zk. ul. br. 3588, udio vlasništva 1/1, i to: 
 

Red. 
br. 

Katastarska 
općina 

Katastarska 
čestica 

Površina 
čestice 

Početna cijena Namjena zemljišta 

1. Pićan (Jakomići) 6903 1653 m2 33.800,00 kn 

Poljoprivredno 
zemljište 

2. Pićan (Jakomići) 6913 511 m2 10.500,00 kn 

 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom pristupa se prodaji nekretnina opisanih u tablici u članku 1. ove Odluke, nekretnina u vlasništvu 

Općine Pićan, u naselju Jakomići (Slavići), upisanih u zk. ul. br. 3588, udio vlasništva 1/1, i to nekretnine k.č. 6903 k.o. 
Pićan, upisane kao „livada“ površine 1653 m2, te nekretnine k.č. 6913 k.o. Pićan, upisane kao „pašnjak“ površine 511 m2. 

Parcela k.č. 6903 k.o. Pićan nema neposredan pristup na prometnu površinu, a udaljena je cca 20,0 metara od 
asfaltirane prometnice naselja Jakomići (Slavići). Parcela je nepravilnog oblika, dimenzija cca 150,0 metara sa 11,02 metra, 
te je djelomično u blagom padu u smjeru jug-sjever, neomeđena sa svih strana, sva obrasla u visoko raslinje. 
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Parcela k.č. 6913 k.o. Pićan također nema neposredan pristup na prometnu površinu, a udaljena je cca 60,0 
metara od asfaltirane prometnice naselja Jakomići (Slavići). Parcela je pravilnog trapeznog oblika, dimenzija cca 58,60 
metara sa 8,72 metra, te je djelomično u blagom padu u smjeru jug-sjever, neomeđena sa svih strana, sva obrasla u visoko 
raslinje. 
 

Članak 3. 
Početna cijena prodaje nekretnine k.č. 6903 k.o. Pićan iznosi 33.800,00 kuna, a nekretnine k.č. 6913 k.o. Pićan 

10.500,00 kuna, što predstavlja tržišnu vrijednost nekretnina sukladno stručnoj procjeni tržišne vrijednosti nekretnine u 
procjembenim elaboratima, br.el.: 002/22 od 13.01.2022. godine i br.el.: 003/22 od 13.01.2022. godine, izrađenima od Bruna 
Škopca, d.i.g., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina. 
 

Članak 4. 
Prodaja nekretnina iz članka 1. ove Odluke provodi se sukladno članku 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15). 
Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan za raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnine u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
6. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-8 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 

Temeljem 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), 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), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 
3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), te članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine 
Općine Pićan“ br. 3/15), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donosi 
sljedeću 

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom pristupa se prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Pićan, udio suvlasništva 49/210, u naselju 

Pićan, upisane u zk. ul. br. 10, i to: 
 

Red. 
br. 

Katastarska 
općina 

Katastarska 
čestica 

Lokacija 
nekretnine 

Površina 
čestice (suvl) 

Početna cijena 
(suvl) 

Namjena 
zemljišta 

1. Pićan zgr. 23 Pićan 8 10,03 m2 31.000,00 kn 
Izgrađeno 

građevinsko 
zemljište 

 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom pristupa se prodaji nekretnine opisane u tablici u članku 1. ove Odluke, odnosno nekretnine u 

suvlasništvu Općine Pićan, udio suvlasništva 49/210, u naselju Pićan, adresa Pićan 8, upisane u zk. ul. br. 10, i to nekretnine 
k.č. zgr. 23 k.o. Pićan, upisane kao „kuća za stanovanje“ površine 43 m2, od čega površina čestice u suvlasništvu Općine 
Pićan iznosi 10,03 m2. 
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 Predmetna nekretnina kuća za stanovanje na k.č. zgr. 23 k.o. Pićan nalazi se u središnjem centralnom dijelu 
naselja Pićan, na adresi Pićan 8, unutar starogradske jezgre, a pristup nekretnini je omogućen sa sjeveroistočne strane 
direktno sa asfaltirane prometnice. U naravi, to je kuća za stanovanje površine 43 m2, katnosti P+K+Pot, ugrađena. Vrijeme 
gradnje kuće nije poznato, ali je djelomično izvršena rekonstrukcija od strane podstanara. Legalitet nekretnine nije usklađen, 
te je upisano različito vlasništvo u katastru u odnosu na zemljišnu knjigu. 
 

Članak 3. 
Početna cijena prodaje nekretnine k.č. zgr. 23 k.o. Pićan iznosi 31.000,00 kuna, što predstavlja tržišnu vrijednost 

nekretnine sukladno stručnoj procjeni tržišne vrijednosti nekretnine u procjembenom elaboratu, br.el.: 001/22 od 13.01.2022. 
godine, izrađenom od Bruna Škopca, d.i.g., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina. 
 

Članak 4. 
Prodaja nekretnina iz članka 1. ove Odluke provodi se sukladno članku 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15). 
Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan za raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnine u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Sukladno članku 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine 

Pićan“ br. 3/15), odobrava se plaćanje kupoprodajne cijene u šest (6) tromjesečnih obroka bez plaćanja kamata ukoliko 
kupac pravovremeno plati svaki obrok. Uknjižba prava vlasništva dozvoljava se i prije isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu 
prava zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini iz kupoprodajnog ugovora, u korist Općine. 

 
Članak 6. 

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

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
7. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-9 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 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), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 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 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), te 
članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), 
Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnine 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom pristupa se ponovnoj prodaji nekretnine - kuća i zemljište na k.č. 8802/2 k.o. Pićan, površine 452 

m2, koja se nalazi na području Općine Pićan, zk. ul. br. 1347, u vlasništvu Općine Pićan 1/1, sa revidiranom početnom 
cijenom prodaje koja iznosi 147.000,00 kuna. 

 
Članak 2. 

Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Kukurini (Marišće) na kućnom broju 51, k.č. 8802/2 k.o. Pićan, navedena 
u zk. ul. br. 1347 kao „kuća i dvorište“ sa površinom od 452 m2. Na k.č. 8802/2 k.o. Pićan nalazi se kuća koja je u naravi 
samostojeća prizemnica pravokutnog tlocrtnog oblika, vanjskih dimenzija 11,35 x 7,11 metara. Katastarska čestica k.č. 
8802/2 k.o. Pićan nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Kukurini. 
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Članak 3. 
Početna cijena prvog navrata prodaje nekretnine k.č. 8802/2 k.o. Pićan iznosila je 222.000,00 kuna, prema 

procjembenom elaboratu pol.broj: PN-ŽRN-14/20, od 21.09.2020. godine, izrađenom od Bruna Škopca, d.i.g., stalnog 
sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina, nakon čega je u dva navrata proveden natječajni postupak kojima je 
ishod da nije zaprimljena niti jedna ponuda, te nekretnina nije prodana. Ponovnom procjenom tržišne cijene koja iznosi 
147.000,00 kuna, sukladno procjembenom elaboratu pol. broj: 005/22 od 31.01.2022. godine, izrađenom od Bruna Škopca, 
d.i.g., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja na reviziju 
procjembenog elaborata Procjeniteljskog povjerenstva Odsjeka za analizu tržišta nekretnina pri Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, pristupa se prodaji iste u trećem navratu prema novoj cijeni. 
 

Članak 4. 
Prodaja nekretnine iz članka 1. provodi bi se sukladno članku 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu 

Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15). 
Ovlašćuje se Načelnik za raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnine u roku od 30 dana od dana stupanja na 

snagu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-10 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) 
i članka 15. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), 
Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuje Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama za provedbu natječaja za prodaju 
nekretnina: 

• k.č. 6903 k.o. Pićan, upisane kao „livada“ površine 1653 m2, te k.č. 6913 k.o. Pićan, upisane kao 
„pašnjak“ površine 511 m2, u naselju Jakomići (Slavići), upisanih u zk. ul. br. 3588, obje u vlasništvu 
Općine Pićan, udio vlasništva 1/1; 

• k.č. zgr. 23 k.o. Pićan, upisane kao „kuća za stanovanje“ površine 43 m2, u naselju Pićan na lokaciji 
Pićan 8, upisane u zk. ul. br. 10, u suvlasništvu Općine Pićan, udio suvlasništva 49/210, od čega 
površina čestice u suvlasništvu Općine Pićan iznosi 10,03 m2; 

• k.č. 8802/2 k.o. Pićan, upisane kao „kuća i dvorište“ površine 452 m2, u naselju Kukurini (Marišće) na 
kućnom broju 51, upisane u zk. ul. br. 1347, u vlasništvu Općine Pićan, udio vlasništva 1/1. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo se imenuje u sljedećem sastavu: 

1. Ivana Tončić, predsjednica 
2. Martina Bilić, članica 
3. Samanta Floričić Fonović, članica. 

 
Članak 3. 

Povjerenstvo provodi natječajni postupak za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a sukladno odredbama 
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15). 
Za prodaju navedenih nekretnina provest će se natječaj pisanim javnim nadmetanjem. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 
Općina Pićan 

Općinsko vijeće 
Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
9. Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske 

programe 
 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-11 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
Na temelju 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 25. ožujka 2022. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe 

 
Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelje čija djeca nisu upisana 
u programe pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju osigurava 
Općina Pićan u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom. 
 Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom 
rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
 Roditeljima na koje se odnosi ova Odluka smatraju se majka ili otac djeteta, te udomitelj ili druga osoba kojoj je 
dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela. 
 

Članak 3. 
 Novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji: 

❖ koji kao državljani Republike Hrvatske imaju prijavljeno prebivalište u Općini Pićan u trenutku podnošenja 
zahtjeva i dalje neprekidno dok primaju novčanu pomoć; 

❖ čije dijete/djeca imaju prebivalište u Općini Pićan u trenutku podnošenja zahtjeva i neprekidno dok primaju 
novčanu pomoć; 

❖ čija djeca, za koju se podnosi zahtjev za novčanu pomoć, nisu upisana u programe pravnih ili fizičkih osoba za 
predškolski odgoj i obrazovanje (npr. dječji vrtić, obrt ili trgovačko društvo za čuvanje djece, dadilje i sl.); 

❖ ukoliko su kapaciteti Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan, popunjeni. 
Iznimno od točke 2. stavka 1. ovog članka, ako drugi roditelj djeteta za koje se podnosi zahtjev za novčanu pomoć 

ima prijavljeno prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave u trenutku podnošenja zahtjeva, može biti odobreno 50% 
iznosa novčane pomoći iz članka 5. ove Odluke.  
 

Članak 4. 
 Novčana pomoć se može ostvariti od navršene godine dana djetetova života do godine prije polaska u osnovnu 
školu kada je dijete obveznik pohađanja programa predškole. 
 

Članak 5. 
 Sredstva pomoći iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Pićan. 
 Novčana pomoć iznosi 300,00 kuna mjesečno po djetetu, a isplaćuje se mjesečno za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja, te od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine, odnosno 10 mjeseci po 300,00 kuna mjesečno, što ukupno iznosi 
3.000,00 kuna godišnje. 
 

Članak 6. 
 Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan, koje temeljem 
zahtjeva donosi Rješenje o odobravanju prava na novčanu naknadu. 
 Uz zahtjev iz prethodnog stavka, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za razmatranje i 
odlučivanje o zahtjevu. 
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 Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. 
 Dokazi potrebni za rješavanje o novčanoj pomoći dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika, ili 
skenirane izvornike putem elektroničke pošte. 
 Jedinstveni upravni odjel Rješenjem odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog 
zahtjeva. 
 Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva. 
 

Članak 7. 
 Novčana pomoć prestaje se ostvarivati: 

❖ 30. lipnja u godini u kojoj će dijete započeti sa programom predškole, 
❖ posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište u Općini Pićan ili u kojem je evidentiran 

privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć,  
❖ posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete za koje je ostvarena novčana pomoć upisana u program pravnih 

ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno 30. lipnja ukoliko dijete započinje program 
pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje od početka naredne pedagoške godine, 

❖ posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika 
iz bilo kojeg razloga. 

Prestanak ostvarivanja novčane pomoći utvrđuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 
 

Članak 8. 
 Korisnik novčane pomoći dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan prijaviti promjenu podataka 
roditelja i djece te drugih činjenica koje bi mogle utjecati na isplatu, u roku od 10 dana od dana nastanka promjene. 
 Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane pomoći koje je primio na temelju 
ove Odluke. U suprotnome, Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti 
prisilno. 
 

Članak 9. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi 
utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. 
 Ako Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan utvrdi promjene činjenica iz stavka 1. ovog članka u vezi s isplatom 
novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica. 
 

Članak 10. 
 Iznimno od članka 6. stavka 3. ove Odluke, za 2022. godinu će se novčane pomoći isplatiti roditeljima počevši od 
01. siječnja 2022. godine, ako najkasnije do 30. travnja 2022. godine podnesu zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći. 
 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.  
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
10. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022. godine 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-12 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 

Na temelju 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 dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022. godine 

 
Članak 1. 

(1) Mještanima Općine Pićan dodijeliti će se uoči Uskršnjih blagdana 2022. godine poklon bon u iznosu i sukladno uvjetima 
utvrđenima u članku 2. ove Odluke. 
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(2) Sredstva za namjenu iz stavka 1. ovog članka osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2022. godinu, Aktivnost 
A201306 - Pomoć umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama, konto 37229, Ostale naknade iz proračuna u 
naravi, pozicija 103. 
 

Članak 2. 
(1) Pravo na poklon bon ostvaruju građani koji imaju prebivalište na području Općine Pićan te imaju status umirovljenika, 
nezaposlene osobe ili domaćice, te korisnici Socijalnog programa Općine Pićan na način kako slijedi: 

 umirovljenici s mirovinom do 1.200,00 kuna imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 200,00 kuna, 

 umirovljenici s mirovinom od 1.200,00 kuna do 2.500,00 kuna imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 150,00 
kuna, 

 umirovljenici s mirovinom od 2.500,00 kuna do 4.000,00 kuna imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 100,00 
kuna, 

 nezaposlene osobe i domaćice starije od 60 godina imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 150,00 kuna, 

 korisnici Socijalnog programa Općine Pićan imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 200,00 kuna. 
 

Članak 3. 
(1) Pravo na novčani bon ostvaruje se samo po jednoj osnovi. 

 
Članak 4. 

(1) Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 
 

Članak 5. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik Vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
11. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-13 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
 Temeljem 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),  članka 19. stavak 1. točka 17. 
Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 23. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/19, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022.g. donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan 

 
Članak 1. 

(1) Ovom se Odlukom imenuju članovi Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan (dalje u tekstu: Komisija). 
(2) Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika i ostalih građana, kojima je 

problematika kojom se Komisija bavi poznata. 
(3) Komisija se brine o sljedećem: 

• provodi aktivnosti oko organizacije i provođenja općinskih manifestacija 

• predlažu vijeću aktivnosti na unapređenju i razvoju turizma 

• organizira i provodi sportske manifestacije. 
 

Članak 2. 
U Komisiju za kulturu, turizam i sport Općine Pićan imenuju se slijedeći članovi: 

1. Antonela Fornažar, predsjednik 
2. Ivana Tončić, dopredsjednik 
3. Kristijan Žgaljardić, član 
4. Silvia Ban, član 
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5. Amanda Fornažar, član. 
 

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

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
12. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine 

Pićan 
 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-14 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
 Temeljem 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),  članka 19. stavak 1. točka 17. 
Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 23. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/19, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pićan na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022.g. donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan 
 

Članak 1. 
(1) Ovom se Odlukom imenuju članovi Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan (dalje u tekstu: 

Odbor). 
(2) Odbor se sastoji od predsjednika, dopredsjednika i sedam članova koji se biraju iz redova vijećnika i ostalih 

građana, kojima je problematika kojom se Odbor bavi u svom okruženju poznata. 
(3) Odbor se brine o sljedećem: 

U okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja i karaktera kojima se neposredno ostvaruju 
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonima dodijeljeni državnim tijelima i institucijama, kao: 

• briga o djeci, starijima i ostalim građanima općine, 

• provođenje mjera socijalne skrbi, 

• provođenje mjera primarne zdravstvene zaštite, 

• briga o predškolskom odgoju, 

• problematika kulture, tjelesne kulture i sporta. 
 

Članak 2. 
(1) U Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan imenuju se slijedeći članovi: 

 
6. Silvan Juran, predsjednik 
7. Stefan Šestan, dopredsjednik 
8. Tihana Lukež, član 
9. Anastazija Težak, član 
10. Elvis Brenko, član 
11. David Fonović, član 
12. Adriana Klanjac, član 
13. Livio Švić, član 
14. Jadranka Valković, član. 

 
Članak 3. 

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

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 
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Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
13. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan 
 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-15 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
 Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19), članka 11. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/21-01/14, URBROJ: 2144/05-54-86-02-21-4 od 04. 
studenog 2021.g.), 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 suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Lišnjak“, Pićan 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pićan daje SUGLASNOST na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.  
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan 
 
KLASA: 024-01/22-01/5 
URBROJ: 2163-30-03-22-16 
Pićan, 25. ožujka 2022. godine 
 
Na temelju članka 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-
01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-7 od 20. listopada 2020.g.,  KLASA: 601-05/21-01/09, URBROJ: 2144-01-02-21-4 od 18. 
kolovoza 2021.g. – Izmjene i dopune te KLASA: 601-05/21-01/14, URBROJ: 2144/05-54-86-02-21-6 od 04. studenog 
2021.g. – Izmjene i dopune) 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 
 

Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 9/20) (dalje u tekstu: Odluka). 
 

Članak 2. 
U članku 3. stavku 1. Odluke, u tablici mijenja se naziv radnog mjesta pod točkom 5. na način da se briše riječ „- 

administrator“. 
 

Članak 3. 
 Preostali dio Odluke iz članka 1. ostaje neizmijenjen. 
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Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

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

AKTI NAČELNIKA  

1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu 
 
KLASA: 351-01/22-01/3 
URBROJ: 2163-30-01-22-2 
Pićan, 24. ožujka 2022. godine 
 
Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21), načelnik Općine Pićan dana 
24. ožujka 2022. godine donosi 

I Z V J E Š Ć E 
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA 2021. GODINU 
 

1. OPĆI PODACI 

 

Naziv JLS Općina Pićan 

Površina JLS 51 km2 

Broj stanovnika 1.827 stanovnika 

Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

koje djeluje na području JLS 

1. MAJ d.o.o. Labin 

 

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM 

 
Građevine za gospodarenje otpadom: 

- za sakupljanje (skladište otpada, pretovarna stanica, reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad 
- za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom 

 

Vrsta građevine za 
GO 

Naziv lokacije k.č./k.o. Planirana 
(prostornim 
planom JLS) 

Izgrađena sanirana 

Pretovarna stanica Odlagalište Cere 2089/2, Cere da da  

Reciklažno dvorište Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da ne  

Sortirnica Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da ne  

Kompostana Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da ne  

Odlagalište  
komunalnog i 
neopasnog otpada 
Cere 

Odlagalište Cere 2089/2,  Cere da da da 
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Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada 
 
Ukoliko se na području grada/općine nalazi odlagalište opisati ga ukratko (od kada postoji, dokumenetaciju koja je 
ishodovana i u kojoj se fazi trenutno nalazi). Popuniti donju Tablicu. Ukoliko na području grada/općine nema odlagališta u 
ovom dijelu navesti da nema odlagališta i brisati donju Tablicu.) 

 

Naziv odlagališta (odlagališta 

komunalnog otpada i 

odlagališta građevnog otpada) 

Opis/dokumentacija/akti Status korištenja Status sanacije 

Odlagalište komunalnog i 

neopasnog otpada Cere 
Lokacijska: 

Klasa:UP-I-350-05/04-01/17 od 14. 
travnja 2004. 

 

Građevinska: 

Klasa:UP/I-361-03/08-01/1235 od 26. 
ožujka 2009. 

Uporabna: 
Klasa: UP/I-361-05/11-01/72 od 14. 

veljače 2012. 

 

Pretovarna stanica: 

Uporabna dozvola  KLASA: UP/I 361-

05/14-01/492, UR.BROJ: 2163/1-18-

03/6-15-8 od 16. siječnja 2015. 

godine. 

 

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-

361-03/16-01/000015, URBROJ: 

2163-1-18-03/5-16-0007 od 

9.5.2016.)  za fazu 3: uređenje platoa 

reciklažnog dvorišta, izgradnja 

nadstrešnice za opasne 

komponentne komunalnog otpada, 

izgradnja hale za sortiranje, te 

prateće infrastrukture. 

 

Izmijenjena i dopunjena građevinska 

dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-

01/1338, URBROJ: 2163-1-18-03/5-

19-4 od 24.7.2019. za: Hala za 

problematični otpad i oprema RD 

 

Elaborat zaštite okoliša za postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš, svibanj 2021. 

 

Aktivno Sanirano, otpad se odlaže na 

sanitaran način 
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Opis - u nekoliko rečenica opisati odlagalište (ukupni i preostali kapacitet…) 
Status korištenja - Aktivno ili zatvoreno 
Status sanacije – opisati da li je na lokaciji započeo proces sanacije i u kojoj je fazi (što je učinjeno te što se planira učiniti 
(sa naznačenim planiranim terminima). 

Odlagalište Cere formirano je 1975. godine, a 2004. godine izradom projektne dokumentacije započeta je prva (I) faza 
sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta komunalnog otpada Cere. Za navedeno podnositelj zahtjeva ishodovao je 
Uporabnu dozvolu KLASA: UP/I 361-05/11-01/72, UR.BROJ: 2163/1-18-03/1-12-8 od 14. veljače 2012. godine. Tijekom 
2013. započela je druga (II) faza sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere izradom  projektne  
dokumentacije  za  izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostišta i pretovarne stanice na lokaciji odlagališta otpada 
Cere. Izrađeni su idejni i glavni projekti te je izgrađena pretovarna stanica. Za fazu 2 - formiranje platoa za izgradnju 
reciklažnog dvorišta, sortirnice i pretovarne stanice sa svim infrastrukturnim sadržajima te izgradnju pretovarne stanice 
podnositelj zahtjeva posjeduje Uporabnu dozvolu  KLASA: UP/I 361-05/14-01/492, UR.BROJ: 2163/1-18-03/6-15-8 od 16. 
siječnja 2015. godine.  

Nadalje, ishodovana je Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000015, URBROJ: 2163-1-18-03/5-16-0007 od 
9.5.2016.)  za fazu 3: uređenje platoa reciklažnog dvorišta, izgradnja nadstrešnice za opasne komponentne komunalnog 
otpada, izgradnja hale za sortiranje, te prateće infrastrukture. Kako bi se moglo odvojeno izgraditi reciklažno dvorište i 
sortirnica provedene su izmjene potrebne za dobivanje zasebnih uporabnih dozvola za reciklažno dvorište i sortirnicu. Zbog 
toga je donesena Izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta, KLASA: UP/I-361-03/19-01/1338, 
URBROJ: 2163-1-18-03/5-19-4 od 24.7.2019.  

Sukladno zakonskim zahtjevima, predstoji nam rješavanje statusa odlagališta Cere. Za odlagalište je u prosincu 2020. 
godine pokrenut postupak provjere okolnosti koji utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih TD 1. MAJ d.o.o. dozvolom za 
gospodarenje otpadom koja je vrijedila do 31.12.2020. godine. Postupak je pokrenut od strane nadležnog odjela u županiji. 
Izrađen je Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te se već više od 9 
mjeseci čeka mišljenje nadležnog Ministarstva. Predstoji nam izrada glavnog projekta za zatvaranje odlagališta. U rujnu 
2021. godine izrađen je Elaborat količina i izračun preostalog kapaciteta odlagališta koji iznosi oko 6.000 m3. Nakon 
popunjavanja tog kapaciteta prestaje  odlaganje otpada i kreće postupak zatvaranja odlagališta.  

U 2021. godini na odlagalištu neopasnog otpada Cere zbrinuto je ukupno 2.938  tona neopasnog otpada. U ŽCGO Kaštijun 
putem pretovarne stanice zbrinuto je 3.606 tona miješanog komunalnog otpada. 
U Općini Pićan tokom 2021. godine redovito se postavljalo mobilno reciklažno dvorište u naseljima. 
 

Mobilno 
reciklažno 
dvorište** 

Nabavljeno (DA)/ 
Planirano kada (napisati 
planirani datum nabave) 

Broj lokacija Popis lokacija 

DA DA, nabavljeno novo RD 
koje  zajednički koriste 
općine Pićan i Kršan 

5 Pićan, Orič, Katarina,Most Pićan,Tupljak 

 
Zeleni otoci 

 

Broj lokacija zelenih 
otoka na području JLS 

Vrste otpada koje se na odvojeno sakuplaju na 
zelenim otocima 
(PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton, ostalo – 
navesti koja vrsta) 

Tvrtka koja prazni spremnike sa lokacija 
zelenih otoka 

28 PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton 1. MAJ d.o.o. Labin 

1 tekstil        1. MAJ d.o.o. Labin 

 
3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (grada/općine) 

 

JLS je izradila PGO temeljem ZOGO DA  

PGO JLS izrađen sukladno Zakonu o otpadu (i važeći je 
temeljem članka 174. ZOGO) 

NE 

Puni naziv PGO Plan gospodarenja otpadom za područje GRADA LABINA i 
općina RAŠA, KRŠAN, SVETA NEDJELJA i PIĆAN za 
razdoblje 2017.-2022. godine – separat za Općinu Pićan 

Ishodovana suglasnost IŽ (članak 21. ZOGO) DA 

Plan objavljen u Sl glasilu „Službene novine Općine Pićan“ br. 4/18 

Izmjene i dopune PGO NE 
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Ciljevi iz PGO Cilj: Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom 
(KO) 
Podciljevi: 
1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog KO za 5% u 
odnosu na ukupno proizvedenu količinu KO u 2015. g. 
1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada 
(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.) 
1.3.Odvojeno prikupiti 40% bio-otpada iz KO 
1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada 

Mjere PGO 1.1.2. Uspostava centara za ponovnu uporabu 
1.1.3. Kućno kompostiranje 
1.2.1. Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje 
papira, metala, plastike, stakla i tekstila 
1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojenog 
sakupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. 
(sortirnica) 
1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta 
1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada po količini 
1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje 
biootpada 
1.3.3. Izgradnja postrojenja za boilošku obradu odvojeno 
prikupljenog biootpada 
1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u MKO 

 
4. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU 

 

Redni 
broj 

Naziv divljeg odlagališta Procijenjena 
količina otpada 
u m3  

Najzastupljenija vrste 
odbačenog otpada 

Divlje odlagalište uklonjeno  

NE DA, po nalogu 
inspekcije 

DA, na 
inicijativu 
JLS 

1. Poljeni potok 6 m3 plastika   DA 

2. Kod keramike 5 m3 Plastika    DA 

       

       

       

       

  
(Za uklonjena divlja odlagališta tijekom protekle godine popuniti sljedeću Tablicu) 
 

Naziv uklonjenog 
divljeg odlagališta 

Troškovi uklanjanja otpada 
u kunama 

Financiranje iz 
proračuna JLS 

Financiranje iz 
sredstava FZOEU 

Drugi način 
financiranja 

Poljeni potok 4500,00 kn DA NE NE 

Kod keramike 605,44 NE NE Troškove podmirio 
počinitelj 

     

 
5. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

 
(Opisati provedene mjere za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada koje su provedene kroz 
prethodnu godinu uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, te navesti utrošena financijska 
sredstva na ovom polju kao i porijeklo istih.) 
 
Edukacija građana tijekom 2021. godine najviše se vodila komunikacijom kroz web stranice 1.MAJ-a d.o.o. i projekta „Zelene 
navike za održivu Labinštinu“, te kroz Facebook profil 1.MAJ-a d.o.o.  
Grad Labin je s partnerima, među kojima je 1.MAJ d.o.o., proveo u 2021. godini značajan projekt pod nazivom „Green plus“, 
čiji je dio i inicijativa „Labin bez plastike“. 1.MAJ d.o.o. se uključio tako da je tu inicijativu provodio na gradskoj tržnici, na 
način da su se provodile akcije podjele platnenih vrećica korisnicima, ali i podjela biorazgradivih vrećica zakupcima na samoj 
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tržnici. 1.MAJ d.o.o. sudjelovao je  financijski i organizacijski kako bi kao upravitelj tržnice uveo promjene u cilju smanjivanja 
korištenja jednokratnih plastičnih vrećica i pridonio očuvanju okoliša. U tu svrhu također su organizirana dva prigodna 
događaja na tržnici, te je čitava inicijativa iskorištena za edukaciju građana o štetnosti plastike, posebice jednokratnih 
ambalaža. Jedan dio edukativne kampanje o štetnosti plastike provodio se kroz jednomjesečnu kampanju putem lokalnog 
radija. Projekt „Green plus“ predstavljen je i u sklopu manifestacije „Žive ulice“ u Labinu, u što se uključio i 1.MAJ d.o.o.  
organiziranjem edukativnog štanda, te radionice o pravilnom kompostiranju. Osim toga, amblemi „Labina bez plastike“ 
postavljeni su uz nogometno igralište Gradskog stadiona u Labinu i u dvorani SC „Franka Milete“.   
Tijekom 2021. godine proveden je od strane 1.MAJ-a EU projekt nabave novih komunalnih vozila, te je projekt, posebice dio 
informiranja i vidljivosti, iskorišten i za promociju odvojenog prikupljanja otpada (kroz razne medije, uključujući radio, LED 
ekrane i jumbo plakat). Podjela novih 12.000 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada diljem Labinštine ujedno je 
povećala vidljivost pitanja odvajanja otpada. Među njima je 920 spremnika za papir i karton te 920 spremnika za plastičnu i 
metalnu ambalažu na području Općine Sveta Nedjelja. 

 

6.POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA 
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 
(Opisati provedene projekte kroz prethodnu godinu koji su važni za provedbu odredbi Plana) 
 

R.br. Naziv provedenog projekta Utrošena financijska 
sredstva 

Izvor financijskih sredstava 

1 Nabava komunalnih vozila za odvojeno 
prikupljanje otpada na Labinštini 

1.417.137,00 kn 85% EU, 15% 1. MAJ d.o.o. 

2 Green plus projekt – Markat bez plastike 76.927,00 kn 1. MAJ d.o.o. 

3 informiranje na web i Facebook stranicama 
1.MAJ-a 

/ 1.MAJ d.o.o. 

5 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 
komunalnog otpada 

40.182,19 kn 85% EU, 15% Grad Labin 

 
7. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 
(Navesti što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom za prethodnu godinu i što je od toga izvršeno) 
 

R.br. Predviđeno PGO za 2021. god Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

Napomena 

1 Spremnici za sakupljanje otpada na 

mjestu nastanka (papir, biootpad, 

vrećice) 

DJELOMIČNO Nabavljeno je 1300 komada spremnika (650 

komada spremnika 120 lit za papir, 650 komada 

spremnika 240 lit za plastičnu i metalnu 

ambalažu.  

Biootpad se prikuplja zajedno sa miješanim 

komunalnim otpadom. 

2 Vrtni komposteri NE Nisu osigurana financijska sredstva za nabavu. 

3 Sortirnica NE Čeka se na donošenje zajedničke odluke na 

nivou županije o optimalnom broju i lokacijama 

sortirnica. U toku izrada studije čiji nositelj je IŽ. 

4 Kompostana NE Čeka se na donošenje zajedničke odluke o 

potrebi za kompostanama na području IŽ. 

5 Specijalna vozila za prikupljanje otpada DA Nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno 

prikupljanje korisnog otpada. Radi se o dvama 

vozilima tipa Mitsubishi fuso canter zapremnine 

nadogradnje od po 8 m3, dva kamiona tipa 

podizač za prijevoz kontejnera za glomazni 

otpad, te je uzeto u najam komunalno vozilo 

zapremnine nadogradnje 10 m3.  
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6 Sanacije i zatvaranje službenih 

odlagališta 

DJELOMIČNO Tijekom 2018. godine prestalo se trajno odlagati 

miješani komunalni otpad na odlagalištu Cere.  

U 2021. godini započelo se s izradom projektne 

dokumentacije za zatvaranje odlagališta. 

7 Sanacija divljih odlagališta DA  

8 Edukacija i nadzor DA Provodi se kroz postojeće kanale za informiranje. 

9 Projektno-tehnička dokumentacija DA Izrađena je Elaborat zaštite okoliša za postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš te se već više od 9 mjeseci čeka mišljenje 

nadležnog Ministarstva. Predstoji nam izrada 

glavnog projekta za zatvaranje odlagališta. 

8. ZAKLJUČAK 

 
U drugoj polovici 2021. godine izvršena je distribucija individualnih spremnika za odvajanje otpada u svim naseljima u Općini 
Pićan. Time kompletiramo sustav sakupljanja korisnog otpada na kućnom pragu na cijelom području pružanja javne usluge. 
Na županijskoj razini razmatraju se planovi o izgradnji sortirnica (ključna pitanja su lokacije i kapaciteti), a što će dodatno 
poboljšati sustav i stvoriti preduvjete za održivo gospodarenje otpadom. I dalje vodimo potrebne pripreme za buduće 
zatvaranje odlagališta Cere, a to će se dogoditi kad se iskoristi projektirani kapacitet odlagališta. Na odlagalište se od 2018. 
godine trajno odlaže neopasni otpad, dok se miješani komunalni otpad predaje u ŽCGO Kaštijun. 
Neophodno je nastaviti s edukacijom učenika i ostalih građana o pravilnom postupanju s otpadom, radijskim emisijama, 
radionicama na temu održivog gospodarenja otpadom te podjelom edukativnog materijala u obliku letaka i brošura.  
 

Načelnik Općine Pićan 
Dean Močinić, v.r. 

 

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


