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KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03/01-22-9 
Pićan, 21. lipnja 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 21. lipnja 2022. godine donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup 

javnih površina na području Općine Pićan 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o davanju na korištenje i davanju u 

zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 
5/22) od 25. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Odluka). 
 

Članak 2. 
Članak 7. Odluke mijenja se na način da se dodaje novi stavak 1. koji glasi: 

„Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama koje će se 
sastojati od tri osobe iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela, članova Općinskog 
vijeća ili članova radnih tijela Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).“ 
 Stavci 1., 2., 3. i 4. članka 7. Odluke postaju stavci 2., 3., 4. i 5. 
 Novi stavak 2. članka 7. Odluke mijenja se na način da se riječi „koje će činiti članovi 
Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan“ brišu. 
 Novi stavak 4. članka 7. Odluke mijenja se na način da se riječi „kojeg čine članovi 
komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan“ brišu. 
 

Članak 3. 
 Članak 8. Odluke mijenja se na način da se riječi „kojeg čine članovi Komisije za 
kulturu, turizam i sport Općine Pićan“ brišu. 
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Članak 4. 
 Članak 10. stavak 1. Odluke mijenja se na način da se riječi „koje će činiti članovi 
Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan“ brišu. 
 

Članak 5. 
 Članak 15.  Odluke mijenja se na način da sada glasi: 
„Postupak otvaranja pristiglih pisanih ponuda provodi Povjerenstvo za raspolaganje javnim 
površinama iz članka 7. stavka 1. ove Odluke.“ 
 

Članak 6. 
 Članak 26. Odluke mijenja se na način da se riječi „kojeg čine članovi Komisije za 
kulturu, turizam i sport Općine Pićan“ brišu. 
 

Članak 7. 
 Članak 33. Odluke mijenja se na način da sada glasi: 
„Javna površina za korištenje u humanitarne, kulturološke i druge slične svrhe, kao i za 
sudjelovanje lokalnog stanovništva na manifestacijama (izuzev ugostiteljskih djelatnosti), 
te za potrebe ustanova u vlasništvu Općine Pićan, može se dati na korištenje bez naknade. 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pićan“. 
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