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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 
Pićan 40, 52332 Pićan 
Tel: 052/887-048, Fax: 052/887-058 
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ; www.pican.hr 
OIB: 30638625602 

 
KLASA: 350-02/21-01/10 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-8 
Pićan, 14. rujna 2021. godine 
 
 

Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 87. 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, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 14. rujna 2021. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Pićan 

 

Članak 1. 

 U Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene 
novine Općine Pićan“, br. 04/21), u članku 1. stavku 1. riječi: „(„Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 
2/09, 5/15, 6/15 i 3/17)“ mijenjaju se i glase: „(„Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 9/09, 5/15, 6/15, 
3/17 i 6/17 – pročišćeni tekst)“. 

 

Članak 2. 

 U članku 3. stavku 1. briše se riječ „naselja“. 

 

Članak 3. 

 U članku 3. stavak 2. postaje stavak 3., a dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 „(2) V. Izmjenama i dopunama PPUO Pićan pristupa se i radi uspostavljanja planskih pretpostavki 
za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora - sunčane 
elektrane, instalirane snage u skladu sa PPIŽ, na području Općine Pićan u sklopu izdvojenog 
građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan – jug“ 
obuhvaćenog Urbanističkim planom uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene 
„Poduzetnička zona Pićan jug“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 05/20).“ 
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Članak 4. 

 Članak 4. mijenja se i glasi:  
„(1) Obuhvat V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan usklađuje obuhvat važećeg Prostornog plana 

uređenja Općine Pićan sa administrativnim područjem Općine Pićan, a u skladu sa službenom granicom 
Državne geodetske uprave – DGU.“ 

 

Članak 5. 

U članku 6. stavku 1. briše se riječ „naselja“. 

 

Članak 6. 

U članku 6. stavku 1. dodaje se alineja 2. koja glasi: 
„- uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju 

električne energije iz obnovljivih izvora - sunčane elektrane, instalirane snage u skladu sa PPIŽ, na 
području Općine Pićan u sklopu izdvojenog građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne 
namjene „Poduzetnička zona Pićan – jug“ obuhvaćenog Urbanističkim planom uređenja zone 
gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ („Službene novine Općine 
Pićan“, br. 05/20).“ 

 

Članak 7. 

Članak 7. mijenja se i glasi: 

„(1) Za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan koristit će se važeći Prostorni plan uređenja 

Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 9/09, 5/15, 6/15, 3/17 i 6/17 – pročišćeni tekst), 

na novim digitalnim podlogama (TIFF+TFW, HTRS96/TM), 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 23. ožujka 2021. 

godine (KLASA: 351-03/21-01/26, URBROJ: 2163/1-08-02/6-21-02) da za izradu V. Izmjena i dopuna 

PPUO Pićan nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš, te sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije od 21. srpnja 

2021. godine (KLASA: 351-03/21-01/26, URBROJ: 2163/1-08-02/6-21-04), za postupak donošenja 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Pićan primjenjivo je 

prethodno izdano mišljenje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti 

strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

Članak 8. 

U članku 11. stavku 1. dodaju se nove alineje 3. i 5. koje glase: 

„- za provedbu javne rasprave V. izmjena i dopuna PPUO Pićan – 8 do 15 dana,“ 

„- za mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije na V. izmjene i dopune PPUO 

Pićan – u roku utvrđenom Zakonom.“ 

Dosadašnje alineje 3., 4. i 5. postaju alineje 4., 6. i 7. 
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Članak 9. 

 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


