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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

ODLUKA O ZAKUPU I PRIVREMENOM KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORA 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta i provedbu 
savjetovanja 

Općina Pićan 

Svrha dokumenta 

Glavom I. Odluke propisane su odredbe koje se odnose na zakup poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Pićan. Intencija Odluke je jasno definirati prava i 

obveze Općine Pićan i zakupnika, odrediti nediskriminirajuća, transparentna 

postupanja, a sve u cilju ostvarenja načela učinkovitog i ekonomičnog 

upravljanja poslovnim prostorima u svom vlasništvu. Glavom II. Odluke 

propisane su odredbe temeljem kojih se regulira davanje poslovnih prostora u 

vlasništvu Općine na privremeno i povremeno korištenje, što do sada nije bilo 

regulirano općim aktima, pa se stoga ovom Odlukom konkretizira postupanje 

u slučajevima kratkotrajnog korištenja. 

Tko je bio uključen u 
postupak izrade odnosno u 
rad stručne radne skupine za 
izradu nacrta? 

U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pićan. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama  
ili na drugi odgovarajući 
način? 

Da, na internetskim stranicama tijela nadležnog za izradu nacrta:  
https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-zakupu-i-privremenom-
koristenju-poslovnih-prostora/  

Vrijeme trajanja savjetovanja Savjetovanje je trajalo od 06. veljače do 08. ožujka 2023.g. 

Obrazloženje za 
savjetovanja koja traju kraće 
od 30 dana 

/ 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetskog savjetovanja zaprimljen je jedan obrazac sa 
prijedlozima, sadržan u privitku ovog Izvješća. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska sredstva. 

Tko je i kada izradio izvješće 
o provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: Datum: 

Martina Bilić 09.03.2023. godine 
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PREGLED PRIMJEDBI/PRIJEDLOGA PRIHVAĆENIH/NEPRIHVAĆENIH/PRIMLJENIH NA ZNANJE 

Red. 

br. 

Sudionik 

savjetovanja 

Članak ili drugi dio 

nacrta na koji se 

odnosi 

prijedlog/primjedba 

Tekst zaprimljenog 

prijedloga/ 

primjedbe 

Status prijedloga/ 

primjedbe 

(prihvaćanje/neprihvaćanje 

s obrazloženjem) 

1. Antun Selar Članak 58. 

Predlažem da se u 

članku 58. predvidi 

naknada za privremeno 

ili povremeno korištenje 

prostora za osobe koje 

nisu s područja Općine 

Pićan, na način da 

članak 58. glasi kako 

slijedi: 

„Poslovni prostor daje se 

na korištenje uz naknadu 

od 0,95€ po m2 

jednokratno po korisniku i 

po korištenju, uz obvezno 

plaćanje jamčevine u 

iznosu od 100,00 EUR 

po korisniku i po 

korištenju. 

Iznimno, fizičkim i 

pravnim osobama s 

prebivalištem ili sjedištem 

na području Općine 

Pićan, poslovni prostor 

daje se na privremeno ili 

povremeno korištenje 

bez naknade, uz 

obvezno plaćanje 

jamčevine u iznosu od 

100,00 EUR po korisniku 

i po korištenju.“ 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
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