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AKTI VIJEĆA  

1. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Pićan 
 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-3 
Pićan, 21. lipnja 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), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 
održanoj dana 21. lipnja 2022. godine, donijelo je sljedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Pićan u 2021. godini, dostavljen od strane Policije postaje 
Labin pod brojem 511-08-25-77/6-22 od 08. travnja 2022. godine. 
 

Članak 2. 
Informacija o stanju sigurnosti 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. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“, Pićan 
 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-4 
Pićan, 21. lipnja 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), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici 
održanoj dana 21. lipnja 2022. godine, donijelo je sljedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2021. godine, dostavljen od strane Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 400-04/22-01/01, URBROJ: 2163-30-54-86-01-22-
2) od 28. ožujka 2022. godine. 
 

Članak 2. 
Izvještaj 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 
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Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………….. 
3. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke 

zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/15) 
 
KLASA: 021-05/21-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-5 
Pićan, 21. lipnja 2021. godine 
 

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom  uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19), mišljenja iz članka 7. stavka 2. ove Odluke, te članka 19. Statuta Općine Pićan ("Službene novine Općine 
Pićan”, br. 6/18, 3/21), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2021. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine 
Pićan“ br. 5/15) 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

(„Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15). 

(2) Ovom Odlukom pokreće se izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone 

„Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) – u daljnjem tekstu: Plan. 

II. Pravna osnova za izradu i donošenje I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone 
„Jurani“ 

Članak 2. 

(1) I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“, izrađuju se u skladu sa 
odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – u daljnjem tekstu: 
Zakon, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), Prostornog plana Istarske županije („Službene 
novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 
14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ) i Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine 
Pićan“, br. 10/05, 9/09, 5/15, 6/15, 3/17 i 6/17 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPUO Pićan). 

(2)  Nositelj izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ je Jedinstveni 
upravni odjel Općine Pićan. 

III. Razlozi za izradu i donošenje I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

Članak 3. 

(1) Glavni razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

poduzetničke zone „Jurani“ su uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju 

električne energije iz obnovljivih izvora - sunčane elektrane, na području Općine Pićan u sklopu izdvojenog građevinskog 

područja gospodarske proizvodne namjene Jurani te ostalim segmentima planskog rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu 

koja iz toga proizlaze sve temeljeno na odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19) i drugih važećih propisa kao i na odredbama Prostornog plana Istarske županije („Službene novine 

Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – 

pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ). 
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IV. Obuhvat I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

Članak 4. 

(1) Obuhvat I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ istovjetan je obuhvatu 

važećeg Plana.  

 

V. Ocjena stanja u obuhvatu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

Članak 5. 

(1) Od donošenja Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 

5/15) u studenom 2015. godine, područje obuhvata plana ostalo je neizgrađeno. 

(2)  Također, a vezano uz postupak V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, koje se 

izrađuju i donose istodobno s ovim I. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ , 

izvršiti će se i usklađenje sa planskim rješenjem Prostornog plana uređenja Općine Pićan kao plana šireg područja, odnosno 

Prostornog plana Istarske županije kao plana više razine. 

 
VI. Ciljevi i programska polazišta I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“   

Članak 6. 

(1)  Ciljevi izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

(„Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) odnose se na: 

- uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju električne 

energije iz obnovljivih izvora - sunčane elektrane na području Općine Pićan u sklopu izdvojenog građevinskog područja 

gospodarsko proizvodne namjene Jurani te ostalim segmentima planskog rješenja koja iz toga proizlaze u skladu sa 

zahtjevima javnopravnih tijela. 

(2) Programska polazišta za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

(„Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15)utvrđuju se sukladno zakonskoj regulativi, prostorno planskoj dokumentaciji šireg 

područja i višeg reda te zahtjevima javnopravnih tijela i drugih subjekata s javnim ovlastima. 

VII. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, 

odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) 

 

Članak 7. 

 (1) Za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ koristit će se važeći 

Plan, podaci i planske smjernice te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga prema potrebi 

osiguravaju javnopravna tijela. 

 

(2) Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije od 15. lipnja 2022. godine (KLASA: 351-

03/21-01/169, URBROJ: 2163-08-02/5-22-11), postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ je proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne 

novine“ br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“ br. 3/17), te je nacrt Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš utemeljen. Slijedom navedenog Općinski je načelnik dana 15. lipnja 2022. godine donio Odluku o ne provedbi 

postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

(KLASA: 350-02/21-01/6, URBROJ: 2163-30-01-22-12). 
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VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone 

„Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) 

 

Članak 8. 

(1) Stručno rješenje I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ izradit će stručni 

izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju 

izradu prostornih planova. 

IX. Popis  javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju 

sudjelovati u izradi Plana 

 

Članak 9. 

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve sudjeluju u izradi I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ te drugi učesnici u izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja poduzetničke zone „Jurani“ utvrđeni su popisom, kako slijedi : 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske,  

-  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba 

civilne zaštite Pazin, 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM,  

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula,  

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin, 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 

- Hrvatske ceste d.o.o., 

- HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, 

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Labin,  

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin, 
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- Plinacro d.o.o., 

- Istarski vodozaštitni sustav – IVS d.o.o., 

- Istarski vodovod d.o.o. Buzet, 

- Plinara d.o.o. Pula, 

- 1.MAJ d.o.o. Labin, 

- Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj, 

- Istarska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju 

Labin, 

- Istarska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,  

- Istarska županija – Ured državne uprave, 

- Javna ustanova Natura Histrica, 

- Županijska uprava za ceste Istarske županije, 

- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije. 

 

Članak 10. 

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone 

„Jurani“ iz članka 9. ove Odluke pozvat će se,  sukladno odredbama Zakona iz članka 2. ove Odluke da, u roku od 30 dana, 

dostave svoje zahtjeve za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“. Ukoliko 

zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. 

(2) U zahtjevima za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ iz stavka 

1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama 

Zakona iz članka 2. Ove Odluke. 

 

X. Rok za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

Članak 11. 

 (1) Rok za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ po pojedinim 

fazama je sljedeći: 

- za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ – trideset (30) dana od zaprimanja Odluke o izradi s pozivom na 

dostavu zahtjeva,  

- za izradu Nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ za javnu 

raspravu – 30 dana od zaprimanja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
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poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) 

- za provedbu javne rasprave I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“, 

- za izradu nacrta konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone 

„Jurani“ – 15 dana od izrade Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 

- za izradu konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“– 10 

dana od utvrđivanja, 

- za izradu elaborata donesenih I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“– 10 

dana od donošenja na Općinskom vijeću Općine Pićan,  

 - za objavu pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja poduzetničke zone „Jurani“– 30 dana od Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

poduzetničke zone „Jurani“. 

(2) Zbog razloga koji nisu u nadležnosti Općine Pićan rok se može i produžiti, osim rokova koji su propisani 

Zakonom. 

XI. Izvori financiranja I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene 

novine Općine Pićan“, br. 5/15) 

 

Članak 12. 

 (1) Sredstva za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene 

novine Općine Pićan“, br. 5/15) će biti osigurana iz Proračuna Općine Pićan. 

 

XII. Završne odredbe  

 

Članak 13. 

 (1) Nositelj izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine 

Općine Pićan“, br. 5/15) obvezuje se da u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke: 

 - obavijesti javnost o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ 

(„Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15), 

 - ovu Odluku dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje 

Istarske županije,  

- ovu Odluku dostavi tijelima iz članka 9. Ove Odluke sa pozivom za dostavu zahtjeva za izradu I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15). 

 

Članak 14. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN 

Predsjednik Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrtanim cestama 
 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-6 
Pićan, 21. lipnja 2022. godine 
 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine donosi sljedeću 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

Članak 1. 
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o nerazvrstanim cestama („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/14, 

5/16, 11/16, 12/18, 5/19, 9/20, 11/20, 7/21), na način da se tablica „Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Pićan“, 
koja čini sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama, mijenja kako je određeno u tablici „Izmjena i dopuna Odluke o 
nerazvrstanim cestama“ (Izmjena 1.11. i Izmjene 1.12.1., 1.12.2., 1.12.3., 1.12.4.), koje čine sastavni dio ove Odluke. 

Izmjenom 1.11. nerazvrstana cesta oznake „NC PI-11“ naziva dionice „Sv. Katarina – Belušići I“ mijenja se na 
način da duljina umjesto „2016 metara“ iznosi „1967 metara“ i mijenja se obuhvat katastarskih čestica tako što se isključuje 
k.č. „dio 14967“. Nadalje, mijenja se nerazvrstana cesta oznake „NC PI-12“ naziva dionice „Sv. Katarina – Belušići II“, na 
način da duljina umjesto „1445 metara“ iznosi „1351 metara“ i mijenja se obuhvat katastarskih čestica tako da uključuje k.č. 
„dio 15106“, a ne više cijelu k.č. Također, dodaje se nova nerazvrstana cesta oznake „NC PI-393“, naziva dionice „Belušići 
kbr. 62 – Belušići kbr. 70“, duljine „143 metara“, asfaltirana, u k.o. Pićan, obuhvata katastarskih čestica „dio 14967, *590“.  

Izmjenom 1.12.1. nerazvrstana cesta oznake „NC PI-50“ naziva dionice „Lukeži“ mijenja se na način da duljina 
umjesto „488 metara“ iznosi „281 metara“ i mijenja se obuhvat katastarskih čestica tako što se isključuje k.č. „dio 663, 683 i 
700“, a uključuje se k.č. „dio 657, dio 540, dio 537 i dio 539“. Također, mijenja se nerazvrstana cesta oznake „NC PI-150“ 
tako da dobiva naziv dionice nerazvrstane ceste „Lukeži“, duljina umjesto „66 metara“ iznosi „478 metara“, te se mijenja 
obuhvat katastarskih čestica tako da se uključuje i k.č. „dio 663, dio 683/1, 700, dio 717“. 

Izmjenom 1.12.2. nerazvrstana cesta oznake „NC PI-51“ naziva dionice „stari grad Pićan“ mijenja se na način da 
duljina umjesto “cca 1695 metara“ iznosi „cca 1293 metara“, stanje asfalta se mijenja iz „da“ u „djelomično“, te se mijenja 
obuhvat katastarskih čestica tako što se isključuju k.č. „941/1, 935/3, 923/9“, a uključuje k.č. „20“. Nadalje, izmjenom se 
nerazvrstana cesta oznake „NC PI-322“ pripaja nerazvrstanoj cesti oznake „NC PI-51“ i poništava iz evidencije. Također, 
dodaje se nova nerazvrstana cesta oznake „NC PI-394“ naziva dionice „Pićan-odvojak za groblje“ , duljine „328 metara“, 
djelomično asfaltirana, u k.o. Pićan, obuhvata katastarskih čestica „941/1, 941/2, 941/3, 955, 928/6“. Nadalje, dodaje se nova 
nerazvrstana cesta oznake „NC PI-395“, naziva dionice „Pićan-odvojak za kalvariju“, duljine „74 metara“, djelomično 
asfaltirana, u k.o. Pićan, obuhvata katastarskih čestica „923/9, dio 935/3“. 

Izmjenom 1.12.3. mijenja se nerazvrstana cesta oznake „NC PI-31“ naziva dionice „odvojak za Ribići“, na način da 
duljina umjesto „705 metara“ iznosi „552 metara“, te se mijenja obuhvat katastarskih čestica tako što uključuje „dio k.č. 
19214“, a ne više cijelu k.č., te uključuje k.č. „dio 16688“. Također, mijenja se nerazvrstana cesta oznake „NC PI-203“ tako 
da dobiva naziv dionice „odvojak za Gusterini“, mijenja se duljina tako da umjesto „147 metara“ iznosi „252 metara“, te se 
mijenja obuhvat katastarskih čestica tako što uključuje „dio k.č. 16779“, a ne više cijelu k.č., te uključuje k.č. „dio 19214, dio 
16781“. 

Izmjenom 1.12.4. mijenja se nerazvrstana cesta oznake „NC PI-43“ naziva dionice „odvojak za Marišće“, na način 
da duljina umjesto „125 metara“ iznosi „197 metara“, te se mijenja obuhvat katastarskih čestica tako što uključuje k.č. „dio 
8837, dio *420, dio *422“. Također, mijenja se nerazvrstana cesta oznake „NC PI-321“ tako da dobiva naziv dionice „put iza 
Marišća“, mijenja se duljina tako da umjesto „329 metara“ iznosi „284 metara“, te se mijenja obuhvat katastarskih čestica 
tako što uključuje „dio 8837“, a ne više cijenu k.č. 8837. 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom, uslijed provedenih evidentiranja u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu, mijenja se i 

obuhvat pojedine nerazvrstane ceste na način kako slijedi: 

- nerazvrstana cesta oznake „NC PI-391“ naziva dionice „ŽC 5079 – NC PI-34“, umjesto katastarskih čestica 

„dio 15812, dio 15801, dio *727/1, dio *729, dio *730, dio *731, dio *735/1, dio *737, dio 15846, dio 15843/1“ 

obuhvaća katastarsku česticu „22729“; 

- nerazvrstana cesta oznake „NC PI-3“ naziva dionice „D64 – Kukurini“, umjesto katastarskih čestica „dio k.č. 

83/1, 8232“ obuhvaća katastarsku česticu „22738“; 

- nerazvrstana cesta oznake „NC PI-392“ naziva dionice „Dječji vrtić – Biodisk“, umjesto katastarskih čestica 

„dio 26, dio 134“ obuhvaća katastarsku česticu „22739“. 
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Članak 3. 
Tablica iz Odluke o nerazvrstanim cestama („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/14) je dopunjena i izmijenjena, 

te se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 4. 
Preostali dio Odluke o nerazvrstanim cestama ostaje neizmijenjen. 

 
Članak 5. 

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

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-7 
Pićan,  21. lipnja 2022. godine 
 

Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), i članka 

19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Pićan na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine donosi 

 

 ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KOMUNALNOME REDU 

 

Članak 1. 

U članak 3. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/19) (dalje u tekstu: Odluka) unose se sljedeće 

promjene: 

- iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Na svim površinama javne namjene potrebno je posebno voditi 

računa o osiguranju mogućnosti korištenja istih na način koji omogućava kretanje osoba sa posebnim potrebama.“, 

- stavci 2., i 3., postaju stavci 3. i 4., 

 

Članak 2. 
U članak 10. Odluke unose se sljedeće promjene: 

- iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Vlasnici i korisnici građevina dužni su građevine koristiti sukladno 

njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled građevine, odnosno naselja, kao urbanih cjelina.“, 

- stavci 2., i 3., postaju stavci 3. i 4., 

 

Članak 3. 

U članak 23. Odluke unose se sljedeće promjene: 

-iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Javni nužnik treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s 

posebnim potrebama.“, 

-stavak 4.,  postaje stavak 5., 

 

Članak 4. 

U članak 40. unose se sljedeće promjene: 

- iza stavka 1. dodaje se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: 

- „Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javne prometne površine ispuštanjem ulja, benzina, 

rasipanjem tereta, nanošenjem blata i sl.“, 

-  „Vozač koji onečisti javnu prometnu površinu dužan je poduzeti radnje radi otklanjanja onečišćenja odmah nakon 

što je do njega došlo, a ukoliko to ne učini, Općina Pićan će otkloniti onečišćenje o njegovom trošku.“, te 

- „Komunalni redar je dužan postupiti po prijavi o onečišćenju iz stavka 2. odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.“ 
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Članak 5. 

Članak 50. mijenja se tako da glasi: 

„Zabranjeno je vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu kao što su dotrajala, oštećena, napuštena i slična vozila i plovila te 

njihove dijelove, te kamp-prikolice ostavljati na površinama javne namjene. 

Komunalni redar narediti će vlasniku vozila, plovila i njihovih dijelova, te kamp prikolice, ostavljenih na javnoj površini, da ih u 

roku od osam dana ukloni s javne površine. 

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo ili njegov dio biti će prisilno uklonjeno i odvezeno na 

odgovarajuće odlagalište, sve putem treće osobe na trošak vlasnika. 

Olupine, vozila kojim se ne može utvrditi vlasnik, karoserija vozila i dijelovi karoserije vozila, dijelovi plovila i drugi predmeti 

na javnoj površini, smatrati će se napuštenom stvarima i ukloniti po nalogu komunalnog redara putem trgovačkog društva 

registriranog za skupljanje ili obradu otpada.“ 

 

Članak 6. 

U članak 61. unose se sljedeće promjene: 

- iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „U spremnike otpada na grobljima u Pićnu, Tupljaku, Krbunama i 

Grobniku zabranjeno je odlaganje komunalnog i ostalog otpada osim otpada sa groblja kao što su voštane svijeće, cvjetni 

aranžmani i vijenci .“, 

 

Članak 7. 

U članak 71. unose se sljedeće promjene: 

- dodaje se novi podstavak 1. koji glasi „građevinu ne koristi sukladno njezinoj namjeni odnosno tako da  narušava 

estetski izgled građevine  odnosno naselja, kao urbanih cjelina.  (članak 10. Odluke)“, 

- podstavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., i 10. postaju podstavci 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. i 11. 

- u novom podstavku 2. broj „20“  zamjenjuje se brojem „18“ 

- u novom podstavku 3. broj „23“  zamjenjuje se brojem „21“ 

- u novom podstavku 4. broj „25“  zamjenjuje se brojem „23“ 

- u novom podstavku 5. broj „28“  zamjenjuje se brojem „26“, broj „29“  zamjenjuje se brojem „27“ 

- u novom podstavku 6. broj „61“  zamjenjuje se brojem „59“ 

- u novom podstavku 7. broj „61“  zamjenjuje se brojem „59“ 

- u novom podstavku 8. broj „61“  zamjenjuje se brojem „59“ 

- u novom podstavku 9. broj „62“  zamjenjuje se brojem „60“ 

- u novom podstavku 10. broj „67“  zamjenjuje se brojem „65“ 

- u novom podstavku 11. broj „68“  zamjenjuje se brojem „66“ 

- u stavku 1. iznos „5.000,00“ zamjenjuje se iznosom „10.000,00“ 

- u stavku 2. iznos „2.000,00“ zamjenjuje se iznosom „5.000,00“ 

- u stavku 3. iznos „1.000,00“ zamjenjuje se iznosom „3.000,00“ 

- u stavku 4. iznos „500,00“ zamjenjuje se iznosom „2.000,00“. 

 

Članak 8. 

U članak 72. unose se sljedeće promjene: 

- u stavku 1., podstavku 18. riječi „na površini javne namjene ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez 

registarskih oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 52. Odluke)“  zamjenjuju se 

riječima „ na površini javne namjene ostavi vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu kao što su dotrajala, 

oštećena, napuštena i slična vozila i plovila te njihove dijelove, kamp-prikolice i druge predmete (članak 50. 

Odluke)“ 

- iza podstavka 21. dodaje se novi podstavak 22. koji glasi: „s otpadom postupa suprotno odredbama članka 61.“, 

- podstavci 22., 23., i 24. postaju podstavci 23., 24., i 25., 

- u stavku 1., podstavku 2. broj „21“  zamjenjuje se brojem „19“ 

- u stavku 1., podstavku 3. broj „22“  zamjenjuje se brojem „20“ 

- u stavku 1., podstavku 4. brojeve „23“  zamjenjuje se brojevima „21“ 

- u stavku 1., podstavku 5. broj „30“  zamjenjuje se brojem „28“ 
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- u stavku 1., podstavku 6. broj „30“  zamjenjuje se brojem „28“ 

- u stavku 1., podstavku 7. broj „32“  zamjenjuje se brojem „30“ 

- u stavku 1., podstavku 8. broj „32“  zamjenjuje se brojem „30“ 

- u stavku 1., podstavku 9. broj „34“  zamjenjuje se brojem „32“ 

- u stavku 1., podstavku 10. broj „35“  zamjenjuje se brojem „33“ 

- u stavku 1., podstavku 11. broj „35“  zamjenjuje se brojem „33“ 

- u stavku 1., podstavku 12. broj „38“  zamjenjuje se brojem „36“ 

- u stavku 1., podstavku 13. broj „47“  zamjenjuje se brojem „45“ 

- u stavku 1., podstavku 14. broj „49“  zamjenjuje se brojem „47“ 

- u stavku 1., podstavku 15. broj „50“  zamjenjuje se brojem „48“ 

- u stavku 1., podstavku 16. broj „51“  zamjenjuje se brojem „49“ 

- u stavku 1., podstavku 17. broj „51“  zamjenjuje se brojem „49“ 

- u stavku 1., podstavku 19. broj „53“  zamjenjuje se brojem „51“ 

- u stavku 1., podstavku 20. broj „60“  zamjenjuje se brojem „58“ 

- u stavku 1., podstavku 21. broj „60“  zamjenjuje se brojem „58“ 

- u stavku 1., novom podstavku 23. broj „63“  zamjenjuje se brojem „61“ 

- u stavku 1., novom podstavku 24. broj „63“  zamjenjuje se brojem „61“ 

- u stavku 1., novom podstavku 25. broj „63“  zamjenjuje se brojem „61“. 

 

Članak 9. 

U članak 73. unose se sljedeće promjene: 

- iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi: „vozilom onečisti javnu prometnu površinu odnosno ne 

poduzme radnje radi uklanjanja onečišćenja (članak 40.)“, 

- u stavku 1., podstavku 3. broj „16“  zamjenjuje se brojem „14“ 

- u stavku 1., podstavku 4. broj „17“  zamjenjuje se brojem „15“ 

- u stavku 1., podstavku 5. broj „37“  zamjenjuje se brojem „35“ 

Članak 10. 

U članak 74. unose se sljedeće promjene: 

 

- u stavku 1., podstavku 4. broj „13“  zamjenjuje se brojem „12“ 

- u stavku 1., podstavku 5. broj „13“  zamjenjuje se brojem „12“ 

- u stavku 1., podstavku 6. broj „13“  zamjenjuje se brojem „12“ 

- u stavku 1., podstavku 7. broj „18“  zamjenjuje se brojem „16“ 

- u stavku 1., podstavku 8. broj „33“  zamjenjuje se brojem „31“ 

- u stavku 1., podstavku 9. broj „33“  zamjenjuje se brojem „31“ 

- u stavku 1., podstavku 10. broj „35“  zamjenjuje se brojem „33“ 

- u stavku 1., podstavku 11. broj „36“  zamjenjuje se brojem „34“ 

- u stavku 1., podstavku 12. broj „64“  zamjenjuje se brojem „62“ 

- u stavku 1., podstavku 13. broj „65“  zamjenjuje se brojem „63“ 

- u stavku 1., podstavku 14. broj „68“  zamjenjuje se brojem „66“ 

- u stavku 1., podstavku 15. broj „72“  zamjenjuje se brojem „70“ 

 

Članak 11. 

Dodaje se članak 75a., koji glasi: 

„Novčanom kaznom u iznosu od 10 000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne poduzme mjere za 

održavanje komunalnog reda naložene rješenjem ili na drugi propisani način u roku koji je određen po komunalnom redaru.  

Novčanom kaznom u iznosu od 5 000,00  kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj 

iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 3 000,00  kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu 

samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2 000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog 

članka.“ 
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Članak 12. 

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. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Pićan 

 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-8 
Pićan, 21. lipnja 2022. godine 

 
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 19. 

Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pićan na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donosi 
 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI PIĆAN 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovim se Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Pićan (dalje u tekstu: Etički kodeks) uređuje sprječavanje 
sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga 
pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova 
Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na 
temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na 
lokalnoj razini. 
(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u 
obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u 
obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.  

Članak 3. 
(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa odnose se i na načelnika Općine Pićan (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 
(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja, članka 5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. 
odnose na sve sobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 
1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u 
nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, 
spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog 
stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, 
kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Pićan 
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, 
njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim 
osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska 
odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz 
programa javnih potreba  i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općina 
3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost 
nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati 
da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
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4. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu 
osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje 
stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i 
pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 
 
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije 
općinske vlasti u kojima djeluju 
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja 
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane 
korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja 
pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti 
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 
7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s 
medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim 
usavršavanjem i na druge načine 
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora 
15.  odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i 
odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima 
smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i 
slično) 
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili 
obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 
17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 
 

Članak 6. 
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao 
nositelja političkih dužnosti. 
(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti 
koju obavljaju. 
 

Članak 7. 
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti. 
 
III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 
 

Članak 8. 
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke 
na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom. 
 

Članak 10. 
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluka radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog 
vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  
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IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 
 

Članak 11. 
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili 
poslovni interes s njim povezane osobe. 
 
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 
 

Članak 12. 
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat predsjednika i članova 
Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 13. 
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik 
Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste 
zastupljene u Općinskom vijeću. 
(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe. 
 

Članak 14. 
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.  
(2) Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne 
liste zastupljene u Općinskom vijeću.  
(3) Članovi Vijeća časti imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, iz vlasti i iz oporbe. 
 

Članak 15. 
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog 
vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika upravnog tijela Općine ili po prijavi građana. 
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu 
odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po 
anonimnim prijavama. 
(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja. 
 

Članak 16. 
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od 
dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi. 
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 
 

Članak 17. 
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj 
prijavi. 
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju. 
 

Članak 18. 
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju 
političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja 
političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa. 
(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti 
prigovor Vijeću časti. 
 

Članak 19. 
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora. 
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 20. 
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan koje se 
odnose na radna tijela. 
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(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno Odluci o 
utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela. 
 

Članak 21. 
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na mrežnoj stranici Općine Pićan.   
 
VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22. 
Općinsko vijeće će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Kodeksa imenovati članove Etičkog odbora i Vijeća 
časti iz članka 12. Etičkog kodeksa. 

 
 

Članak 23. 
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup 

javnih površina na području Općine Pićan 
 
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. 
 

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. 
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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“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za kulturu, turizam 

i sport Općine Pićan 
 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-10 
Pićan, 21. lipnja 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 21. lipnja 2022.g. donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Komisije za kulturu, 

turizam i sport Općine Pićan 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine 

Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/22) (u daljnjem tekstu: Odluka) od 25. ožujka 2022. godine. 
 

Članak 2. 
 Članak 2. Odluke mijenja se na sljedeći način: 

1. Umjesto predsjednice Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Komisija) Antonele 

Fornažar, (član Komisije pod rednim brojem 1.) za predsjednika/cu Komisije imenuje se ANTUN SELAR, Lanči 48, 

Pićan, OIB: 211381156260. 

2. Umjesto članice Komisije Amande Fornažar (član Komisije pod rednim brojem 5.) za člana/icu Komisije imenuje se 

ADRIANA KLANJAC, Jakomići 9B, Potpićan, OIB: 11616329002. 

 
Članak 3. 

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. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Odluka o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih 
usluga 

 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2163-30-03-22-11 
Pićan, 21. lipnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i članka 19. Statuta Općine Pićan 
(„Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 
dana 21. lipnja 2022. godine donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), uređuje 

se način njegova rada te prava i obveze članova Savjeta. 
 

Članak 2.   
Savjet je savjetodavno radno tijelo Općine Pićan. 

 
Članak 3. 

Savjet se osniva radi praćenja stanja, raspravljanja te davanja mišljenja vezano uz prava i obveze potrošača javnih 
usluga. 

Pod javnim uslugama smatraju se usluge u smislu odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača. 
 

Članak 4. 
Savjet ima predsjednika i četiri člana.  
Mandat članova Savjeta je 4 godine. 

  
Članak 5. 

U Savjet se imenuju: 
1. Samanta Floričić Fonović, predstavnik Općine Pićan, za predsjednika Savjeta, 
2. Valter Fonović, općinski vijećnik Općine Pićan, za člana, 
3. Zdenka Milevoj, predstavnica Društva za zaštitu potrošača Istre, za člana, 
4. Iva Vlačić, predstavnik 1. Maj d.o.o. Labin, za člana, 
5. Suzana Knapić, predstavnik Vodovoda Labin d.o.o., za člana. 

 
Članak 6. 

Članovi Savjeta imaju prava i dužnosti: 
- sudjelovati na sjednicama Savjeta, 
- raspravljati,  iznositi  mišljenja  i  prijedloge  te  glasovati  o  svakom  pitanju  koje  je  na dnevnom redu sjednice 

Savjeta, 
- tražiti  i  dobiti  podatke  potrebne  za  obavljanje  dužnosti  člana  Savjeta  od  Jedinstvenog  upravnog  odjela  

Općine  Pićan  te  u  svezi   s   tim   koristiti  njihove   stručne i administrativne usluge. 
 

Članak 7. 
Savjet je dužan svoja mišljenja odnosno svoje akte pravovremeno dostavljati Općinskom načelniku Općine Pićan. 
Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Općinski načelnik Općine Pićan daje suglasnost na promjenu 

cijene javne usluge. 
 

Članak 8. 
Savjet radi na sjednicama. 
Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta prema potrebi. 
Sjednice Savjeta sazivaju se pisanim pozivom. 
Poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijali koji će se raspravljati na sjednici Savjeta dostavljaju se 

članovima Savjeta najmanje tri dana prije održavanja sjednice Savjeta. 
Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni,  pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez 

prava odlučivanja. 
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Članak 9. 
Predsjednik Savjeta predlaže dnevni red, predsjedava sjednicom Savjeta te potpisuje akte koje donosi Savjet. 
Za donošenje akata na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova Savjeta. 
Savjet donosi akte većinom glasova nazočnih članova Savjeta. 
Glasovanje na sjednici Savjeta je javno. 

 
Članak 10. 

O radu sjednice Savjeta vodi se zapisnik. 
Zapisnik  sadrži  osnovne  podatke  o  radu  sjednice,  o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi 

te o aktima donesenim na sjednici Savjeta. 
 

Članak 11. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga obavlja Jedinstveni upravni 

odjel Općine Pićan.  
 

Članak 12. 
Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 
Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

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

AKTI NAČELNIKA  

1. Odluka o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“ 
br. 5/15) 

 
KLASA: 350-02/21-01/6 
URBROJ: 2163-30-01-22-12 
Pićan, 15. lipnja 2022. godine 
 

 Temeljem članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 
118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, 
br. 03/17), mišljenja iz članka 2. stavka 2. ove Odluke, članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 
6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Pićan dana 15. lipnja 2022. godine donosi 

O D L U K U 
o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ (Službene novine Općine Pićan 5/15) 

Članak 1. 

Nastavno na mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/169, URBROJ: 
2163/1-08-02/5-21-02 od 15. prosinca 2021. godine) u kojem je navedeno da je za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) potrebno provesti postupak ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Pićan  je dana 23. veljače 2022. godine donio Odluku o 
pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
poduzetničke zone „Jurani“ (Službene novine Općine Pićan 5/15), dalje u tekstu: I. Izmjene i dopune UPU-a Jurani. 

Članak 2. 

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a 
Jurani, Općina Pićan je dokumentaciju iz postupka dostavila Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije uz zahtjev 
za davanje mišljenja na provedeni postupak, odnosno potrebu strateške procjene. 
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Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/169, URBROJ: 
2163-08-02/5-22-09 od 12. svibnja 2022. godine) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš, utvrđeno je da za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš. 

Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/169, URBROJ: 
2163-08-02/5-22-11 od 15. lipnja 2022. godine) utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ proveden sukladno Zakonu o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), te je nacrt ove Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš utemeljen. 

Članak 3. 

 Pravna osnova za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani su odredbe Zakona o prostornom uređenju (“Narodne 
novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 
45/04 i 163/04), Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – 
pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ) i 
Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 9/09, 5/15, 6/15, 3/17 i 6/17 – 
pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPUO Pićan). 

 UPU Jurani je dugoročni prostorno-planski dokument koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim 
prostornim planom šireg područja odnosno PPUO Pićan utvrđuje smjernice za uređenje gospodarskih proizvodnih i 
infrastrukturnih područja te osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora u obuhvaćenom području. UPU-om Jurani je 
obuhvaćena zona izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene Jurani koja prema tipu aktivnosti koje 
se obavljaju unutar zone predstavlja proizvodno-prerađivačku zonu. UPU-om se planira izgradnja i uređenje obuhvaćene 
zone. UPU-om se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja prostora u skladu sa ciljevima i zadacima  društveno 
- gospodarskog razvoja, a posebno: 

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uređivanja, 

- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom šireg 

područja, 

- mjere zaštite i unapređivanja okoliša, 

- mjere provedbe UPU-a. 

 Razlozi za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani su uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekata 
gradnje elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora - sunčane elektrane, na području Općine Pićan u 
sklopu izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene Jurani te ostalim segmentima planskog rješenja 
u tekstualnom i grafičkom dijelu koja iz toga proizlaze, u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela, a sve temeljeno na 
odredbama Zakona i drugih važećih propisa kao i na odredbama PPIŽ. 

Programska polazišta za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani utvrđuju se sukladno zakonskoj regulativi, 
prostorno planskoj dokumentaciji šireg područja i višeg reda te zahtjevima javnopravnih tijela i drugih subjekata s javnim 
ovlastima. 

Obuhvat I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani istovjetan je obuhvatu važećeg UPU-a Jurani (Službene novine Općine 
Pićan 5/15). 

Od donošenja UPU-a Jurani u studenom 2015. godine, područje obuhvata UPU-a ostalo je neizgrađeno. Ove 
Izmjene i dopune imaju za cilj ubrzati aktivaciju područja u smislu gospodarske namjene, te  proširiti definiciju korištenja, 
uređenja i zaštite prostora. Također, a vezano uz postupak V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, 
koje se izrađuju i donose istodobno s ovim I. Izmjenama i dopunama UPU-a Jurani, izvršiti će se i usklađenje sa planskim 
rješenjem PPUO Pićan kao plana šireg područja, odnosno PPIŽ kao plana više razine. 

Članak 4. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, nastavno na donesenu Odluku o pokretanju 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani, proveo se sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te Uredbe o strateškoj 
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procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 03/17), tako što je dana 23. veljače 2022. 
godine upućen zahtjev (KLASA: 350-02/21-01/6, URBROJ: 2163-30-01-22-4) za davanje mišljenja o potrebi provedbe 
postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune UPU-a Jurani, sljedećim javnopravnim tijelima: 

1. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Flanatička 29, Pula 

2. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula 

3. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Labin, Pulska 1, Labin 

4. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, Vergerijeva ul. 6, Pula 

5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

6. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin, Zelenice 40, Labin 

7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka 

8. Javna ustanova Natura Histrica, Riva 8, Pula. 

  U svrhu davanja predmetnog mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, istima je 

uz zahtjev bila dostavljena sljedeća dokumentacija: 

- Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ (Službene novine Općine Pićan 5/15) 

- obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (Prilog II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš) sa ispunjenim podacima 

- nacrt Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ u kojoj je 

navedena pravna osnova, razlozi, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta za izradu i 

donošenje I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“. 

Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 
javnopravna tijela su bila pozvana da svoja mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za I. 
Izmjene i dopune UPU-a Jurani dostave u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva, uz napomenu da ukoliko 
mišljenja ne budu dostavljena u roku od 30 dana, sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 
br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), smatrat će se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je 
potrebno uvažiti u I. Izmjenama i dopunama UPU-a Jurani. 

Članak 5. 

Nastavno na poslani zahtjev sa pripadnim prilozima, Općina Pićan je u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja 
zahtjeva zaprimila mišljenja sljedećih javnopravnih tijela: 

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, koji u mišljenju 

(KLASA: 351-02/22-01/0000073, URBROJ: 374-3302-1-22-3 od 01.03.2022., zaprimljeno dana 02.03.2022.g.) 

zaključno navode kako obuhvat područja za I. Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone 

„Jurani“ odnosno izgradnja sunčanih elektrana kao samostojeći objekti spada u Prilog II točka 2.4. za koju se 

provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja, te sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21), provedbenim propisima i 

planovima donesenih na temelju njega, na način da se postignu ciljevi zaštite voda nije potrebno provoditi 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (utjecaj na vode). 

2. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula, koji u mišljenju (KLASA: 350-01/22-01/02, URBROJ: 

2163-1-20/1-22-02 od 07.03.2022., zaprimljeno dana 10.03.2022.g.) navode da s obzirom da se postupak izrade i 

donošenja ovog Plana provodi istovremeno sa postupkom izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Pićan, ukoliko je planirani zahvat u skladu sa odredbama čl. 128. Prostornog plana Istarske 

županije („Službene novine Istarske županije“ br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – 

pročišćeni tekst, 13/12, 9/16, 14/16 – pročišćeni tekst), u smislu max dozvoljene instalirane snage (do 10MW) i 

uvjeta priključenja na energetsku infrastrukturu, smatraju da je primjenjiv čl. 69. Zakona te da za ovaj Plan nije 

potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Članak 6. 

Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 
mišljenja koja nisu dostavljena u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva, smatra se da nema posebnih 
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u I. Izmjenama i dopunama UPU-a Jurani. 

Članak 7. 

Ova Odluka donosi se temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, temeljem pribavljenih 

mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
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plana i programa na okoliš obrazloženima u Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš, te mišljenja Upravnog 

odjela za održivi razvoj Istarske županije iz članka 2. stavka 2. i stavka 3. ove Odluke. 

Članak 8. 

Općina Pićan dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i („Narodne novine“, broj 
80/12, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pićan“, te na 
službenoj stranici Općine Pićan.  

Načelnik Općine Pićan 
Dean Močinić, v.r. 

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


