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AKTI  VIJEĆA  

1. 

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), 

članka 16 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 

24/2013. i 102/17), te članka 18 Statuta Općine Pićan (sl. novine Općine Pićan br. 2/12), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine, donosi 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE PIĆAN ZA 2017. GODINU 

 

Članak 1. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. god. sadrži: 

 

Opis - razredi Ostvareno 2016. 

Plan 

proračuna 

2017. 

Ostvarenje 

proračuna 

2017. 

1 2 3 4 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

   Prihodi poslovanja 6 10.275.723,75 17.970.200,00 15.890.755,65 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 

  24.965,26 339.800,00 85.158,95 

UKUPNO PRIHODI (6+7) 

  10.300.689,01 18.310.000,00 15.975.914,60 

Rashodi poslovanja 3 7.126.367,81 9.756.610,00 8.412.632,20 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 1.374.376,28 10.532.810,00 4.947.076,03 

UKUPNO RASHODI (3+4) 8.500.744,09 20.289.420,00 13.359.708,23 

RAZLIKA PRIHODA I 

RASHODA 1.799.944,92 -1.979.420,00 2.616.206,37 

  

   B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 

GODINA 

   VIŠAK/MANJAK PRIHODA  -767.703,21 1.001.920,00 1.001.911,32 

  

   C. RAČUN FINANCIRANJA 

     

   Primici od finan.imov.i zaduživanja 8 

 

1.000.000,00 0 

Izdaci za financij.imov.i otplate zajmova 5 30.330,39 22.500,00 22.388,46 

NETO FINANCIRANJE -30.330,39 977.500,00 -22.388,46 

  

   RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 1.799.944,92 -1.979.420,00 2.616.206,37 

+ 

 

+ + 

VIŠAK/MANJAK PRIH. PRETH.GODINA -767.703,21 1.001.920,00 1.001.911,32 

+ 

 

+ + 

NETO FINANCIRANJE  -30.330,39 977.500,00 -22.388,46 

  

 

= = 

SVEUKUPNO 1.001.911,32 0 3.595.729,23 
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Članak 2. 

 

Proračun Općine Pićan za 2017.god. i projekcije za 2018. i 2019. god. prihvaćen je na 

Općinskom vijeću dana 29.12.2016. godine. Proračun, odnosno prihodi i primici te rashodi i 

izdaci doneseni su u iznosu 19.310.000,00 kn. 

I. Izmjene i dopune donesene su na sjednici Općinskog vijeća 08.03.2017., temeljem kojih su 

prihodi i primici ostali nepromjenjeni, tj. 19.310.000,00 kn., a rashodi i izdaci doneseni su u 

iznosu 20.311.920,00 kn. Rashodi su povećani za 1.001.920,00 kn - preneseni višak prihoda 

iz ranijih godina. 

II. Izmjene i dopune proračuna donesene su na sjednici Općinskog vijeća 04.08.2017. godine. 

Visina proračuna nije se mijenjala, već je izvršena preraspodjela pojedinih rashoda i dodane 

su nove aktivnosti (Interreg projekt Živa štrigarija, škola plivanja). 

III. Izmjene i dopune donesene su na sjednici Općinskog vijeća 12.10.2017. god. Visina 

proračuna nije se mijenjala, tj. prihodi i primici su ostali 19.310.000,00, a  rashodi i izdaci 

20.311.920,00. Napravljena je preraspodjela rashoda između glava, planirani iznos od 2 mil. 

za izgradnju vatrogasnog doma prebačen je na alfaltiranje nerazvrstanih cesta, povećani su 

rashodi za proslavu Sv.Katarine, povećani rashodi za naknade u naravi i dr. 

 

Proračun je realiziran kako slijedi: 

 

 Ostvarenje prihoda i primitaka iznosi 15.975.914,60 kn, a rashoda i izdataka 

13.382.096,69 kn što rezultira viškom prihoda 2.593.817,91 kuna. 

 

o Prihodi poslovanja ostvareni su 15.890.755,65 kn, a rashodi poslovanja 

8.412.632,20, te proizlazi višak prihoda 7.478.123,45 kn. 

 

o Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 85.158,95 kn, a rashodi 

za nefinancijsku imovinu 4.947.076,03 kn, te proizlazi manjak prihoda 

4.861.917,08 kn. 

 

o Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni, a izdaci za 

financijsku imovinu i otplate zajmova 22.388,46 što rezultira manjkom prihoda 

22.388,46 kn. 

 

Općina Pićan je 2017. god. završila viškom prihoda 2.593.817,91 kn. Ostvarenom višku 

pribraja se preneseni višak iz 2016. god. 1.001.911,32 te se u 2018. god. prenaša ukupni višak  

prihoda 3.595.729,23 kn.  

                                                            

Članak 3. 

 

Izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda i izdataka Proračuna Općine Pićan za 2017. 

god. po vrstama prihoda i rashoda, te po namjenama, nositeljima, korisnicima i potanjim 

namjenama sadržano je u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja i ostalim izvještajima 

sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. 

Navedeni izvještaj je sastavni dio ovog izvještaja. 
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Članak 4. 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. god., temeljem čl. 19. Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13.,102/17.) objavljuje se 

na internetskoj stranici Općine. 

Opći i poseban dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u “Službenim novinama Općine Pićan” i 

stupa na snagu osam dana od objave. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN 

 

KLASA: 021-05/18-01/8 

UR.BROJ: 2144/05-01-18-3 

Pićan, 22. svibnja 2018. 

 

     

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Juran Silvan, ing., v.r. 

 

 

 

 

OPĆI DIO 

 

 

Godišnjeg izvještaja 

o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. 

 

 

 

A. Račun prihoda i rashoda 

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 

2. Priihodi i rashodi prema izvorima financiranja 

3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

 

 

 

B. Račun financiranja 

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 

2.  Račun financiranja prema izvorima financiranja 
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POSEBNI DIO 

 

 

 

Godišnjeg izvještaja 

o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. 

 

 

 

1. Organizacijska klasifikacija 

2. Programska klasifikacija 

 

 

 

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu 

u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. god. u ukupnoj svoti od 

13.382.096,69 kn raspoređeni su  po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u 

Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini 

odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi: 
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OBRAZLOŽENJA 

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE PIĆAN 

ZA 2017. GODINU 

 

 

I. OSNOV ZA DONOŠENJE I OPĆE NAPOMENE 

 

Odredbama članaka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, I 15/15) i 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) 

propisana je obaveza i sadržaj izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sadrži: 

            

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na 

 razini odjeljka ekonomske klasifikacije 

2. Poseban dio proračuna po organizacijskoj i programskoj  klasifikaciji te razini odjeljka 

ekonomske klasifikacije 

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima 

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda izdataka 

 

Godišnji izvještaj uz sadržaj od točke 1 do 6 sadrži i podatke iz Bilance: nenaplaćena 

potraživanja, nepodmirene dospjele obveze te potencijalne obveze po osnovi sudskih 

postupaka. 

 

II. OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA 

PRORAČUNA 

 

1. OPĆI DIO 

 Sažetak  

           - A. Prihoda i rashoda 

           - B. Račun financiranja 

 

 A. Račun prihoda i rashoda 

            - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 

            - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 

            - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

 

 B. Račun financiranja 

                      -Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 

                      -Račun financiranja prema izvorima financiranja 

 

2. POSEBNI DIO 

          - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 

          - Izvršenje po programskoj klasifikaciji 
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3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA 

I KAPITALA 

 

Općina se u 2017. god. nije zaduživala. Otplata zaduženja putem financijskog leasinga vršila 

se redovito, te je u 2017. god. isplaćeno 22.388,46 kn. na ime otplate glavnice. 

Stanje financijskog leasing  na početku i na kraju proračunske godine je slijedeće: 

 

Opis Stanje 1.1. Stanje 31.12. 

Financijski leasing 
 

22.388,46 

 

0,00 

 

 

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

 

Proračunska zaliha, planirana 50.000,00, definirana čl.11 Odluke o izvršenju proračuna za 

2017. nije korištena.  

 

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM 

JAMSTVIMA 

 

Općina u 2017. god. nije davala  jamstva niti ima obaveze po danim jamstvima ni 

potraživanja po protestiranim jamstvima. 

 

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA  PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I 

IZDATAKA 

 

        Proračun za 2017. iznosio je: prihodi i primici 19.310.000,00, a rashodi  i izdaci               

20.311.920,00 kn. Razlika 1.001.920,00 – preneseni višak prihoda iz 2016.         

 

6.1.PRIHODI I PRIMICI (razred 6, 7 i 8) 

 

Prihodi i primici ostvareni su 15.975.914,60 kn ili 82,7% od plana. 

 

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda: 

                 

Skupina Naziv 

Izvorni plan 

2017. 

Ostvarenje 

01.01.-31.12. 

Indeks 

4/3 

1 2 3 4 5 

61 Prih.od poreza 2.474.200,00 2.520.560,85 101,9 

63 

Pomoći od subj. 

unutar općeg proračuna 1.096.000,00 393.947,74 35,9 

64 Prihodi od imovine 1.543.900,00 938.573,99 60,8 

65 

Prih.po posebnim 

propis.i naknadama 12.788.100,00 11.996.702,08 93,8 

66 Prihodi od donacija 44.000,00 19.000,00 43,2 

68 Ostali prihodi 24.000,00 21.970,99 91,6 

 

UKUPNO PRIHODI 

POSLOVANJA 17.970.200,00 15.890.755,65 88,4 
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71 

Prih.od prodaje 

neproizv. imovine 310.100,00 56.021,60 18,1 

72 

Prih.od prodaje 

proizv. dug. imov. 29.700,00 29.137,35 98,1 

 

UKUPNO PRIHODI 

OD PRODAJE  

NEFINAN. IMOV. 339.800,00 85.158,95 25,1 

84 Prim.od zaduž. 1.000.000,00 0,00   

 

UKUPNO PRIMICI 

OD FINAN. IMOV. 1.000.000,00 0,00   

 

SVEUKUPNO  

PRIHODI I PRIMICI 19.310.000,00 15.975.914,60 82,7 

   

 

           6.1.1.PRIHODI POSLOVANJA (razred 6) 

 

Prihodi poslovanja (razred 6) u ukupnim prihodima i primicima učestvuju 99,5%, ostvareni 

su 15.890.755,65 kn, 88,4% plana, a čine ih: 

 

           6.1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) 

 

Prihodi od poreza u ukupnim prihodima učestvuju 15,8%, a ostvareni su 2.520.560,85 kn, 

101,9% od plana. 

Sastoje se od:      

                 

 poreza i prireza na dohodak                                                   2.416.487,23       109,6 

 porezi na imovinu                                                                         85.006,12         42,1 

(manje ostvaren porez na nekretnine) 

 porezi na robu i usluge                                                                 16.669,53         26,1 

(nerealno planiran porez na tvrtku, budući da 

je od 01.01.2017. ukinut. Ostvarena su potraživanja 

iz ranijih godina) 

 ostali prihodi od poreza                                                                 2.397,97        57,10 

                

6.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                (skupina 63)  

 

U ukupnim prihodima imaju učešće 2,5%, a ostvarene su 393.947,74    kn ili 35,9 

od plana. 

Sastoje se od: 

 Tekuće pomoći: - iz  proračuna Županije Istar.                               32.900,00      96,8    

   (za ogrijev, izbore i za Legendfest) 

                                     - iz državnog proračuna                                        37.563,45      41,7 

   (manje ostvarena kompenzacijska sredstva) 

 Kapitalne pomoći: - iz državnog proračuna                                    107.685,00     61,9 

   (nisu ostvarene planirane pomoći za strategiju razvoja  

    turizma općine 2018.-2022.) 

 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije-JVP                     215.799,29      94,6 
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 6.1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) 

        

U proračunskim prihodima učestvuju 5,9%, ostvareni su 938.573,99 kn, 60,8% od plana. 

Sastoje se od:    

 prihoda od financijske imovine  - kamata                                         6.433,97      35,2           

 prihodi od nefinancijske imovine                                                  932.140,02      61,1                

(od zakupa i iznajmljivanja imovine,   

sufinanciranja građana, naknada za korištenje  

prostora elektrana, naknada za nezakonito izgrađ. zgrade) 

   

Manje od planiranog ostvarena je naknada za korištenje prostora elektrane. Zbog kvara i 

remonta nije radila dio godine.  

Nije ostvarena planirana naknada od HT-pravo služnosti za 2017., jer isti nije izvršio obavezu 

iz ugovora i osporava visinu naknade.                                              

6.1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 

naknada (skupina 65) 

 

Prihodi ove skupine ostvareni su 11.996.702,08 kn ili 93,8% od plana , a u ukupnim 

prihodima imaju učešće 75,1%. 

Sastoje se od: 

 upravne i administrativne pristojbe  

(boravišne i  druge pristojbe)                                                           10.076,24      90,8    

 prihodi po posebnim propisima 

(vodni doprinos  i                                                                            179.124,84        80  

ostali nespomenuti prihodi )                                         

 komunalni doprinos i naknade                                                  11.807.501,00     94,1 

                    

Temeljem potpisanog sporazuma s Rockwoolom, o plaćanju razlike kom. naknade od 2014. - 

2016., općina je u 2017. naplatila 8 mil. kuna.  

 

6.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 

66) 

 

Prihodi ove skupine ostvareni su 19.000,00 kn ili 43,2%, s neznatnim učešćem 0,12%. 

Odnose se na tekuće donacije za Legendfest od TE Plomin, OTP banke i Rockwoola. Planirane 

kapitalne donacije za izgradnju mrtvačnice  u iznosu 25.000,00 kn nisu ostvarene. 

  

6.1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)  

 

Ostvareni prihodi iznose 21.970,99 kn ili 91,6% od plana, za neznatnim učešćem 0,14%. 

 

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)  

  

Prihodi ovog razreda ostvareni su 85.158,95 kn ili 25,1%, sa učešćem 0,53%. 

Čine ih: 

 prihodi od prodaje zemljišta                                                          56.021,60        18,1 

Prodaja grobnih mjesta nije se ostvarila planiranom  

dinamikom, budući da se još nije počelo na proširenju groblja.  

 prihodi od prodaje stambenih objekata                                         29.137,35        98,1 
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6.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

     

Planirano zaduživanje za asfaltiranje ceste Medigi - Montovani nije se realiziralo. 

 

6.2.RASHODI IZDACI (razred 3,4,5) 

 

Za razdoblje 01.01. - 31.12.2017. ostvareni su rashodi i izdaci 13.382.096,69 kn, što iznosi 

65,9% godišnjeg plana i 164,65 % u odnosu na ostvarenje 2016. 

 

Rashodi za zaposlene ostvareni su 888.773,72 kn, što iznosi 90,9% godišnjeg plana, a učešće 

u ukupnim rashodima iznosi 6,64%. U odnosu na ostvarenje 2016. rashodi su povećani, ind. 110,7. 

od kolovoza 2017. zaposlena je jedna osoba na EU projektu. 

 

Materijalni rashodi ostvareni su 2.808.533,50 kn ili 80,7% godišnjeg plana, a u ukupnim 

rashodima učestvuju 20,9%. Povećani su u odnosu na ostvarenje 2016, ind.109,1. 

Unutar ove skupine  najveći dio odnosi se na rashode električne energije, usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja, komunalne i intelektualne usluge i dr. Na rashode predstavničkih tijela i 

naknade za rad dužnosnika, reprezentacija načelnika te komisija vijeća otpada 384.041,78 kn, na 

materijalne troškove uprave (službena putovanja, seminari, uredski materijal, održavanje opreme, 

el.energija, poštanske, telefonske i računalne usluge, premije osiguranja, usluge pravnog 

savjetovanja, reprezentaciju, sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja i ostale slične usluge 

otpada 1.499.270,21 kn. 

                 

Financijski rashodi ostvareni su 964.551,62 kn. Ostvareno je 96,3% godišnjeg plana, a u 

ukupnim rashodima imaju učešće 7,21%. Povećani su u odnosu na ostvarenje 2016., ind.126,50. 

Ovi rashodi odnose se na usluge banke i platnog prometa a najveći dio 955.718,56 na zatezne 

kamate vezano za izgobljeni spor “Dovođa” (vezano za izdanu bjanko zadužnicu). 

                

Subvencije su ostvarene 1.425.412,48 kn, 85,4% planiranog iznosa, sa učešćem 10,6%. 

Ostvarene su gotovo u razini 2016., ind.97,5. Najveći rashod ove skupine su subvencije za dječji 

vrtić Mali medvjed 1.364.912,48 kn. 

             

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 692.839,09 kn ostvarene su 90,5% god. plana, 

učešće 5,50%. Povećane su u odnosu na ostvarenje 2016., ind.123,22. Do povećanja je došlo zbog 

novih rashoda u 2017. (pomoći za ŽCGO Kaštijun), povećan je broj besplatnih uč.marendi, povećan 

je broj djelatnika za produženi boravak. Ostvareni rashodi odnose se na plaćanje marendi učenicima 

osnovnih škola, plaćanje produženog boravka, suf. TIM - 2 Labin, sufin. HMP Labin, plaćanje 

dijela obaveze za Kaštijun i dr. 

                

 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – temeljem Socijalnog programa i 

zahtjeva građana ostvaruju se u skladu sa finan. mogućnostima Proračuna, i u navedene svrhe u 

2017. god. je utrošeno 750.892,44 kn, 89% planiranog iznosa. U ukupnim rashodima imaju učešće 

5,6%.  Rashodi su povećani u odnosu na ostvarenje 2016., ind.188.5. Razlog povećanja su više 

isplaćene pomoći obiteljima po zaključku načelnika, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad, 

te ostale naknade u naravi (bon penzionerima, domaćicama i nezaposlenima povodom 

novogodišnjih blagdana). 

 

Ostali rashodi ostvareni su 881.629,35 kn, 86,6  god. plana, učešće 6,6%.  Povećani su u 

odnosu na ostvarenje 2016., ind.199,1.  Razlog povećanja su isplaćenje kapitalne donacije IV Buzet 

i Vodovod Labin u iznosu 300.000,00 kn za izgradnju vodovoda. 
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Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ostvareni su u visini 4.947.076,03 kn, 47% 

god. plana, učešće 37%.  Budući da je Općina u 2017. god. naplatila potraživanja od Rockwoola za 

kom. naknadu po sporazumu, više se ulagalo u izgradnju kom. infrastrukture, pa je ostvarenje ovih 

rashoda znatno veće u odnosu na ostvarenje 2016., ind.452,94. U 2017. najviše se ulagalo na 

izgradnju javne rasvijete, alfaltiranje neraz. cesta te u izgradnju mrtvačnice. 

          

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, utrošeni iznos 22.388,46 kn, ostvareno 

99,5% god. plana, odnosi se na otplatu finan. leasinga za nabavljeno sl. vozilo. 

 

Pregled ostvarenja rashoda i izdataka po glavama: 

 

Glava Naziv 

Izvorni plan 

2017. 

Ostvareno 

01.01. -31.12. 

2017. 

Indeks 

4/3 

Učešće  

glave u  

uku. rash. 

1 2 3 4 5 6 

10010 Pred. i izv .tijela 537.000,00 384.041,78 72,1 2,9 

20010 

Jedinst. upravni 

odjel 2.884.300,00 2.678.265,77 92,9 20,0 

20020 

Vatrogastvo i 

civil. zaštita 1.352.200,00 644.572,56 47,7 4,8 

20030 Gospodarstvo 425.500,00 160.650,00 37,7 1,2 

20040 

Komunalna  

infrastruktura 9.905.910,00 5.619.831,60 56,7 42,0 

20050 

Javne potrebe i 

usluge u zdrav. 114.200,00 75.232,62 65,9 0,6 

20060 

Program. djelat. 

športa 1.020.300,00 533.303,78 52,0 4,0 

20070 

Program.djelat. 

kulture 1.446.110,00 802.729,70 55,1 6,0 

20080 

Jsvne ustanove 

predškolskog 

odgoja i obraz. 1.902.900,00 1.835.250,36 96,4 13,7 

20090 

Program. djelat. 

socijalne skrbi 723.500,00 648.218,52 89,6 4,8 

 

UKUPNO: 20.311.920,00 13.382.096,69 69,3 100,0 

 

 

6.2.1. RAZDJEL – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

          

6.2.1.1. GLAVA: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

           

Program: Predstavnička i izvršna tijela 

 

Ova glava u ukupnim rashodima ima učešće 2,9%, a ostvarena je 384.041,78 kn ili 71,5% od 

plana. 

U njoj se vode rashodi: 

 predstavničkog i izvršnog tijela, komisija, 
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reprezentacija načelnika te tekuća rezerva                                  278.087,97       65,7 

 političke stranke i nezavisne liste                                                     12.999,98      100 

 lokalni izbori 2017                                                                            92.953,83        92 

 

Zbog održanih lokalnih izbora naknade za rad predst. i izvršnih tijela nisu isplaćivane za sve 

mjesece, pa je ostvarenje ovih rashoda manje od planiranog, tj. nisu realno planirane. 

     

         6.2.2.RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

6.2.2.1.GLAVA: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

                          

Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 

              

Za ovaj program utrošeno je 2.678.265,77 kn ili 92,9%,sa učešćem 20%, a čine ga aktivnosti: 

 administrativnio osoblje  (bruto plaće, ostali                                  862.840,55     91,8 

izdaci za zaposlene te naknade  za prijevoz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 zajednički troškovi uprave, predstavn. i izvršnih        

tijela (uredski materijal, el.energija, motorni benzin,                   1.499.270,21     93,6 

usluge telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja opreme, 

službenih vozila, općinskih zgrada, tisak, usluge promidžbe,  

komunalne usluge, premije osiguranja, računalne usluge, 

financijski rashodi i dr. 

Od navedenog iznosa samo na kamate plaćene za  

izdanu bjanko mjenicu Obrt Dovođa (koja je bila izdana 2002. godine) 

otpada  955.718,56 kn.                                                                                                                    

 nabava dugotrajne imovine                                                              316.155,01   91,9   

(nabavljeno je prijenosno računalo,postavljeni klima 

uređaji na stubište općinske zgrade, nabavljeno  

službeno vozilo, plaćena izrada FMC i dio registra 

nekretnina te do kraja otplaćene rate po financijskom 

leasingu za Fiat Doblo. 

  

6.2.2.2. GLAVA: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

Program: Zaštita od požara 

Rashodi su ostvareni 644.572,56 kn, 47,7%, sa učešćem 4,8%. 

Čine ih: 

 JVP Labin                                                                                   364.243,87         91,3 

(financirano iz državnog proračuna 254.538,00 kn  

a iz općinskog 109.705,87 kn) 

 PVZ Labin                                                                                    111.534,26       99,9 

 DVD Pićan                                                                                     47.718,69       95,4 

 službe zaštite i spašavanja                                                            23.246,99       93,4 

 izgradnja vatrogasnog doma                                                           97.828,75      12,8 

Izgradnja vatrogasnog doma prijavljena je 

na natječaj EU fondova, došla je odbijenica. 
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        6.2.2.3. GLAVA: GOSPODARSTVO    

 

Za gospodarstvo je utrošeno svega 37,7% planiranih sredstava, ili 160.650,00 kn, učešće u 

rashodima 1.2.%. 

Rashode čine:    

 potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju                                      46.500,00       15,8 

(sufinanciranje LAG-a i FLAG-a, sufinanciranje  

rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma) 

Planirane subvencije poljoprivrednicima u iznosu 250.000,00 kn 

nisu isplaćene jer je trebalo donijeti novi Pravilnik o  

postupku davanja pomoći poljoprivrednicima bez čega se  

nije mogao raspisati javni natječaj.  

 donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede 

i ruralnog razvoja                                                                              80.000,00      100            

(udruzi “Agropićan”, pčelarskoj udruzi Labin,  

udruzi gljivara i tartufara)  

 turizam                                                                                         29.150,00        68,6    

(galerija i suvenirnica Pićan,  TZ Pazin ) 

Razlog slabog ostvarenja su nerealno planirani rashodi 

za rad TZ Pazin. 

 poduzetništvo                                                                                  5.000,00       62,5            

(sufinanciranje programa malog gospodarstva 2017.) 

                 

 6.2.2.4. GLAVA: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 

Komunalna infrastruktura sa najvećim učešćem u proračunu, 42%, ostvarena je 56,7% od 

planiranog ili 5.619.831,60 kn.   

Sastoji se od tri programa i to: 

Održavanje i izgradnja objekata komunalne infrastrukture te uređenje prostora. 

 

Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

 

Ostvareni rashodi  programa iznose 1.019.524,02 kn, a odnose se na: 

 održavanje cesta, puteva i prometna signalizacija                         432.060,00     93,3  

 održavanje i uređenje javnih površina, zaštita  

okoliša i prirode                                                                              221.189,21     65,3 

(komunalne usluge i dr.)    

 potrošnja el. energije za javnu rasvjetu i održavanje                     366.274,81     92,7 

 

Planirane aktivnosti i projekti: sanacija mosta Sopot i održavanje zidina nisu realizirane.   

 

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

 

U izgradnju objekata uloženo je 4.469.970,08 kn, po aktivnostima i projektima kako slijedi:         

 program sanacije i namjenska sredstva odlagalište Cere                  117.757,93    96                       

 proširenje i održavanje groblja                                                          33.774,47    17,1 

 nabava kontejnera za tekstil                                                                7.125,00    71,3 

 izgradnja vodovoda iznad kote 300                                                 146.307,00    70,7 

(kapitalna pomoć za ogranak Jurani - Stari grad, te naknada  

za razvoj  sustava jav. vodoopskrbe – kompenzacija)  
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 izgradnja vodovoda ispod kote 300                                                  200.000,00   100 

(kapitalna pomoć za vodovod Perinići) 

 izgradnja javne rasvjete                                                                  897.945,89    99,8 

(u više sela na području Općine) 

 izgradnja mrtvačnice                                                                       522.250,50    65,3 

(zbog čestih padalina, radovi se nisu odvijali  

  ugovorenom dinamikom) 

 asfaltiranje nerazvrstanih cesta                                                   2.469.918,65    51,6 

(postupak javne nabave proveden je krajem studenog, 

ugovor sa izvođačem radova sklopljen početkom siječnja) 

 kanalizacija naselja Švići - Jakomići                                                28.375,00     28,4 

 izgradnja sanitarnog čvora u Pićnu                                                  24.750,00     49,5 

 sporaz. o finan. ŽCGO “Kaštijun”                                                      21.765,64    98,9 

 

U 2017. nije se ulagalo u planirane projekte: izgradnja i uređenje zone Pićan te asfaltiranje 

ceste Medigi - Montovani. 

  

Program: Uređenje prostora      

 

Utrošeno je 130.337,50 kn, ostvareno 51,3%.        

 prostorni plan                                                                                     41.562,50      83 

 program ukupnog razvoja opć.Pićan                                                86.875,00     99,9 

 rješavanje imovinsko pravnih odnosa                                                 1.900,00      6,3  

 

Planiran projekt: strategija razvoja turizma OP 2018 - 2022 u 2017. nije realiziran, ali je u 

izradi, te je prijavljen  na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribar. i rural. razvoju. 

 

6.2.2.5. GLAVA: JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU 

Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva 

               

Rashodi za zdravstvo ostvareni su 75.232,62 kn ili 65,9%, sa učešćem 0,6%, a odnose se na: 

 sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći Labin 

iznad minimalnih standarda                                                              16.555,00       97        

 sufinanciranje dodatnog tima TIM 2                                                   35.925,00    102 

 sufinanciranje pregleda mamografije                                                  7.200,00     120 

 sufinanciranje logopeda                                                                    10.653,24     107 

 elektro radovi opća bol. Pula, sufinan. nabave ginek. 

  ultražvuč. aparata DZ Labin                                                              4.899,38      81,7 

 

6.2.2.6. GLAVA: PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA 

                

Program: Sportske aktivnosti 

                

Za sport je utrošeno 533.303,78 kn ,52% planiranog, učešće 4% i to za: 

 sportske aktivnosti (tekuće)                                                                19.661,63      45 

(namirnice, plaćanje kotizacija za malonog. klubove) 

 održavanje sportskih terena i pješačkih staza                                   19.990,00     100 

(pješačka staza Pićan - Sopot) 

 škola plivanja                                                                                    53.446,79     89,1                                                          
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 donacije sportskim društvima – javni natječaj                                  37.600,00     87,4 

(boćarski klub Tupljak, MNK Švići)                                                                  

 izgradnja igrališta - Kukurini                                                            262.401,06    38,6     

 nogometno igralište i svlačiona Švići                                             100.251,50     83,5                                                             

(fasaderski i limarski radovi te nabava stolova i klupa)    

 uređenje parka Švići                                                                          39.952,80    79,4  

 

6.2.2.7. GLAVA: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 

              

U kulturu je utrošeno 802.729,70 kn ili 55,1% od plana, sa učešćem 6,%. 

                        

Program: Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi 

 

Manifestacije su realizirane, 679.848,45 kn, kako slijedi: 

 Dan Općine Pićan                                                                           87.096,99    100,4              

 Sv. BartulaTupljak                                                                           28.345,00      97,7 

 Sv. Katarina                                                                                     54.823,31    109,6 

 Legendfest                                                                                     212.950,38     99   

 Petivina i dan pićanaca                                                                    49.787,33     87,3                

 ostale aktivnosti u kulturi                                                                  72.006,38     80,5    

 donacije udrugama u kulturi                                                             60.000,00      100 

(društvo J.B.Tito, KUD Kršanski ljiljani, KUD Zlatela Kršan, 

Udruga Pićanaca, Zavičajno društvo M. B. Rašan) 

 stručna praksa – “Ljetna škola”- arhitektonski fak. Zgb.                 24.601,66     104,6 

 Interreg projekt “Živa štrigarija”                                                       90.237,40      73,2        

     

Program: Održavanje objekata u kulturi 

 

Za održavanje objekata u kulturi utrošeno je 122.881,25 kn, i to: 

 za održavanje spomenika kulture                                                    28.875,00      72,2 

 adaptacija barunove palace u sklopu projekta “Stori Pićon”           43.750,00      87,5 

(prijava projekta na natječaj - Europski fond za regionalni 

Razvoj 18.750,00, sanacija ruševnih zidina 25.000,00) 

 adaptacija crkve Tupljak                                                                     7.756,25     15,5 

(bojanje zidova i stolarije – župni stan Tupljak) 

 “Legendkuća”                                                                                     42.500,00     7,6 

(izrada programskog i idejnog rješenja za uređenje 

Legend Kuće)  

  

6.2.2.8.GLAVA: JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I                      

OBRAZOVANJA            

                           

Ova glava realizirana je 96,4% ili 1.835.250,36 kn, sa učešćem 13,7%.          

Program: Program predškolskog odgoja 

 

U  predškolskom odgoju  sufinanciraju se  troškovi boravka djece u dječjim vrtićima i to: 

 dječji vrtić Pićan                                                                           1.485.303,15    99,5   

(postavljen klima uređaj 10.173,63) 

 ostali dječji vrtići                                                                                28.512,59    98,3 
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Općina je nabavila pakete  povodom prosinačkih svečanosti u iznosu 14.480,00 kn. 

             

Program: Školstvo 

          

Općina sufinancira pojedine troškove vezano za školstvo i isplaćuje stipendije, te je  za te 

namjene utrošeno 306.954,62 kn.  

 sufinanciranje troškova u školstvu                                               159.837,30     105,7 

(farbanje škole u Pićnu 44.4674,58 kn, produženog boravka 

57.288,40 kn, sufinan.  glazbene škole  6.280,00 kn, 

unapređenje uvjeta škole 32.252,50 kn, osiguranje  

djece 4.050,00 kn, izlet osmaša 9.000,00 kn)                   

 studentske stipendije                                                                    147.117,32       73,6 

  

6.2.2.9. GLAVA: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCJALNE SKRBI 

             

Za socijalnu skrb utrošeno je 648.218,52 kn, 89,6% od plana , sa učešćem 4,8%. 

Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 

 

Realizirane  aktivnosti: 

 pomoć u novcu pojedincima i obiteljima                                      187.198,81        98,5  

(jednokratne pomoći povodom  božićnih blagdana  

i  ostale   jednokratne pomoći po odluci načelnika  

90.948,81, porodiljne naknade 93.000,00 i dr.)    

 pomoć u naravi                                                                             342.807,71       83,2   

(učeničke marende 120.998,00, suf. prevoza djet. 

s poseb. potrebama 30.471.20,  troškovi stanovanja  

29.663,76, poklon bon  penzioneri, domać.i 

nezaposleni 124.000,00, paketi živež. namirnica povodom  

bož. blagdana 10.500,00, pogrebni troškovi - socjalnim  

slučajevima 14.292,00, školski udžbenici 6.804,35)   

 pomoć invalidima i hendik. osobama                                               45.160,00      100      

 Crveni križ Labin                                                                              15.492,00      100 

 donacije udrugama humanitarnog karaktera                                    57.560,00      111 

 

 

 

Na dan 31.12.2017. općina je imala potraživanja u iznosu 1.984.121,39 kn, a sastoje se od: 

 

Osnovni 

račun 

Naziv Iznos 

 Ostala potraživanja 386.155,37 

12921 -ostala nespomenuta potraživanja 94.079,39 

 -po osnovi zadužnice OV-15912/04 292.075,98 

 Potraživanja za prihode poslovanja 1.571.909,95 

16131 Porez na kuće za odmor 675,00 

16142 Pot.za porez na promet alk.i bezalk.pića 46,21 

16145 Pot.za porez na tvrtku 2.771,02 

16414 Potraž.za zatezne kamate 2.109,95 
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16422 Potraž.od zakupnine 5.662,40 

16422 Potraživanja od najamnine 138.097,15 

16423 Potr.za nak.za kor.prost.elektrane 84.949,73 

16429 Sufin.mještana za održ.groblja 59.550,00 

16429 Potr.nak.za nezakonito izg.zgrade 63.785,76 

16531 Potraž.za komunalni doprinos 61.879,40 

16532 Potraž.za komunalnu naknadu 1.152.383,33 

 Potraživanj od prodaje nefinancijske imovine 26.056,07 

17111 Potraž.od prodaje grobnih mjesta 8.064,01 

171111 Potraž.od prodaje zemljišta 17.601,35 

17211 Potr.za stanove – stanarsko pravo 217,01 

172111 Potraž.od prod.-stambeni obj. 173,70 

 SVEUKUPNO: 1.984.121,39 

 

Na dan 31.12.2017. općina je imala nepodmirene obaveze u iznosu 876.983,28 kn, a sastoje se od: 

 

Podskupina Naziv Iznos 

23 Obveze za rashode poslovanja 608.612,73 

231 Obveze za zaposlene 89.698,06 

232 Obveze za materijalne rashode 114.315,66 

234 Obveze za financijske rashode 1.143,62 

235 Obveze za subvencije 900,00 

237 Obvez za naknade građanima i kućanstvima 143.489,19 

238  Obaveze za kazne,nak.štete i kapitalne pomoći 200.000,00 

239 Ostale tekuće obveze 59.066,20 

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 268.370,55 

241 Obav.za nabavu neproizv.dugot.imovine-zemljište 36.853,42 

242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 206.517,13 

245 Obaveze za dodatna ulaganja na nefinan.imovini 25.000,00 

 SVEUKUPNO: 876.983,28 

Od ukupnih obaveza na dospjele otpada 73.174 kn, a na nedospjele 803.809 kn. 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa 

zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 

2017.god.  

Proračun za 2017. donesen je na sijednici vijeća u prosincu 2016., u visini 19.310.000,00 kn. 

U toku 2017. godine donesene su tri Izmjene i dopune. Zadnjim Izmjenama i dopunama visina 

prihoda i primitaka iznosila je 19.310.000,00 kn, a rashoda i izdataka 20.311.920,00. Prihodi su 

manje planirani 1.001.920,00 kn, radi prenesenog viška iz 2016.god. 

Za razdoblje 01.01. - 31.12.2017. ostvareni su prihodi i primici u visini 15.975.914,60 kn, te 

rashodi i izdaci 13.382.096,69 kn. tj., ostvaren je višak prihoda 2.593.817,91 kn. Ostvarenom višku 

u 2017. godini u iznosu 2.593.817,91 kn pribraja se doneseni višak iz 2016 u iznosu 1.001.911,32 

kn., te ukupni višak prihoda na dan 31.12.2017. iznosi 3.595.729,23 kn. Ukupni višak prihoda 
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rasporedit će se na nove programe i aktivnosti prilikom donošenja i Izmjena i dopuna proračuna za 

2018.god. 

 

Pićan, 22. svibnja 2018. godine 

 

                                                                                                   Predsjednik 

                                                                                              Općinskog vijeća: 

 

                                                                                              Juran Silvan, ing., v.r. 

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

2. 

Temeljem članka 82, stavka 2.  Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 

124/14., 115/15. i  87/16.) i članka 18 Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan broj 

2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 22. svibnja 2018. donosi: 
 

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 

ZA 2017. GODINU 

 

   Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela rezultata iskazanog u financijskim 

izvještajima na dan 31.12.2017.god. 

Na dan 31.12.2017. godine, Općina Pićan imala je  u Bilanci, na kontima podskupine 922 

Višak/manjak prihoda,  iskazana slijedeća stanja viškova odnosno manjkova: 

 

- 92211 Višak prihoda poslovanja                                          8.383.616,66 

- 92222 Manjak prihoda od  nefinancijske imovine               -4.754.232,08 

- 92223 Manjak primitaka od financijske imovine                      -33.655,35 

 

Članak 2. 

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.754.232,08 kuna pokriva se viškom prihoda 

poslovanja, te se odobrava manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222, a za isti 

iznos zadužuje se višak prihoda poslovanja na računu 92211. 

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 33.655,35 kuna pokriva se viškom prihoda 

poslovanja, te se odobrava manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223, a za isti iznos 

zadužuje se višak prihoda poslovanja na računu 92211.  

 

Članak 3. 

Nakon izvršene preraspodjele,  na kontu 92211 Viškak prihoda poslovanja ostaje iznos 

3.595.729,23  kn, za prijenos u slijedeće obračunsko razdoblje.  

 

      Članak 4. 

Višak prihoda u iznosu 3.595.729,23 kn, sadržan po izvorima financiranja, sastoji se od: 

-prihoda za posebne namjene       3.527.997,78 

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine 67.731,45 

Ostvareni višak prihoda planirat će se  u I Izmjenama i dopunama proračuna za 2018.god. i utrošit 

na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu nove dugotrajne imovine. 
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Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Pićan. 

 

                                                                                                            Predsjednik 

                                                                                                         Općinskog vijeća: 

KLASA:021-05/18-01/8 

UR.BROJ:2144/05-01-18-4                                                               Silvan Juran, ing., v.r.                  

Pićan, 22. svibnja 2018.                                                                                                                                             

 

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

3. 

           
 

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: 021-05/18-01/8 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-5 

Pićan, 22. svibnja 2018. 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) i članka 18. t. 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 22. svibnja 2018. godine 

donijelo je 

 

P R A V I L N I K 

o dodjeljivanju stipendija 

učenicima i studentima s područja Općine Pićan 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji, način i postupak za dodjelu stipendija 

učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Pićan (dalje u tekstu: Općina), prava i 

obveze primatelja stipendija (dalje u tekstu: stipendist), te uređuju druga pitanja od značaja za 

dodjelu stipendija. 

 

Članak 2. 

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem 

na području Općine Pićan najmanje šest mjeseci, ukoliko se redovno školuju/studiraju izvan mjesta 
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prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju, ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovim 

Pravilnikom. 

Pravo na stipendiju nemaju: 

 studenti stariji od 27 godina, 

 studenti i učenici koji se školuju izvan područja Europske unije, 

 učenici i studenti koji ostvaruju dohotke s osnove radnog odnosa, 

 izvanredni studenti, 

 korisnici stipendija drugih fizičkih ili pravnih osoba 

 apsolventi. 

 

Članak 3. 

Visinu i broj stipendija za svaku školsku odnosno studijsku godinu (dalje u tekstu: 

programska godina) utvrđuje Načelnik Općine Pićan (dalje u tekstu: Načelnik) posebnom odlukom. 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan sukladno financijskim 

mogućnostima Općine. 

 

Članak 4. 

Stipendije se odobravaju za razdoblje trajanja programa obrazovne ustanove. 

Stipendije se isplaćuju od 01. rujna do 30. lipnja. Za srpanj i kolovoz se stipendije ne 

isplaćuju.  

Stipendije se isplaćuju jednom mjesečno, na žiro ili tekući račun stipendista, do zadnjeg 

dana u mjesecu za prethodni mjesec kalendarske godine, odnosno ovisno o dinamici priliva 

sredstava u proračun Općine. 

Prekid isplate stipendije nastupa ukoliko Općina kao davatelj stipendije ne može osigurati 

sredstva u Proračunu Općine za isplatu stipendija, i u tom slučaju se dodijeljene stipendije ne 

vraćaju, a Ugovori se raskidaju. 

 

Članak 5. 

Opći uvjeti koje učenik ili student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije 

su:  

 da je državljanin RH, 

 da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest mjeseci 

 da ima status redovitog učenika ili studenta, 

 da ne prima drugu stipendiju. 

 

II. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA 

 

Članak 6. 

Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja za dodjelu stipendija 

učenicima i studentima (dalje: Natječaj). 

Natječaj objavljuje Načelnik, najkasnije do kraja kolovoza tekuće godine, za iduću 

programsku godinu. 

Natječaj iz stavka 2. ovog članka sadrži: 

 vrste stipendija koje se dodjeljuju 

 naznaku kriterija i uvjeta za dodjelu stipendije, 

 iznos mjesečne stipendije,  

 vrijeme na koje se dodjeljuje stipendija, 

 naziv i adresu tijela kojem se dostavlja prijava na Natječaj, 

 rok za podnošenje prijave, 
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 popis dokumenata koji se prilažu prijavi na Natječaj. 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.  

 

Članak 7. 

Natječajni postupak i druge poslove vezane za dodjelu stipendija obavlja Komisija za 

stipendiranje (dalje u tekstu: Komisija) koja se imenuje na razdoblje od 4 godine. 

Komisiju, koja ima predsjednika i dva člana, imenuje Načelnik.  

Komisija utvrđuje prijedlog Rang liste, dostavlja je Načelniku i objavljuje na Oglasnoj ploči 

i web stranici Općine u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj. 

Podnositelji prijave mogu na Rang listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku od osam 

dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine. 

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana. 

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli 

stipendija koja se objavljuje na Oglasnoj ploči i web stranici Općine. 

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora. 

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju. 

 

Članak 8. 

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija se podnosi na propisanom obrascu Komisije za 

stipendiranje, osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na adresu Pićan 40, 52332 Pićan ili 

poštom preporučeno, do isteka roka propisanom Natječajem. 

 

Članak 9. 

Uz prijavu na natječaj se obvezno prilaže: 

 preslika domovnice, 

 uvjerenje o prebivalištu, 

 potvrda o redovnom upisu u srednju školu ili u visokoškolsku ustanovu, s naznakom koji 

razred ili akademsku godinu podnositelj upisuje, 

 potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine ili presliku svjedodžbe iz prethodne 

školske godine odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija, 

 kratak životopis, 

 dokumentaciju kojima se dokazuje zadovoljavanje kriterija iz članaka 14., 15. ili 16. 

Dokumentacija ne smije biti starija do 30 dana od dana raspisivanja natječaja. 

 

Članak 10. 

Nepravovremene prijave se odbacuju bez razmatranja. 

Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna, Komisija će pozvati podnositelja da je 

dopuni ili ispravi u roku od 5 dana od primitka dana poziva za dopunu, odnosno ispravak. 

Ukoliko podnositelj ne dostavi dopunu ili ispravak u roku, prijava se odbacuje.  

 

III. MJERILA I KRITERIJI DODJELE STIPENDIJA 

 

Članak 11. 

Stipendije učenicima i studentima odobravaju se na osnovi ovih mjerila i kriterija: 

1. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini, 

2. godina školovanja/studija, 

3. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i plasman na tom 

natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine, 

4. volonterski i društveni angažman, 

http://www.pican.hr/
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5. socijalni uvjeti. 

Mjerila i kriteriji iz stavka 1. ovog članka iskazuju se za svakog učenika i studenta (podnositelja 

prijave) u bodovima, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, i na osnovi toga izrađuje se Rang lista, 

posebno za učenike, posebno za studente. 

 

Članak 12. 

Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj/akademskoj godini dodjeljuje se 

sljedeći broj bodova: 

 

Ostvareni prosjek ocjena Broj bodova 

manje od 3,00 30 

3,00 – 3,50 40 

3,51 – 4,00 50 

4,01 – 4,25 60 

4,26 – 4,50 70 

4,51 – 4,75 80 

4,76 – 4,90 90 

4,91 – 5,00 100 

 

Kod vrednovanja uspjeha postignutog u prethodnoj studijskoj godini u obzir će se uzeti 

ocjene položenih predmeta za tu studijsku godinu. 

Učeniku odnosno studentu koji na Rang listi za upis u prvu godinu školovanja u srednjoj 

školi odnosno za upis na prvu godinu studija zauzme mjesto među 5% na vrhu liste upisanih, što 

dokazuje potvrdom Ustanove, dodijelit će se dodatnih 10 bodova.  

Za studenta koji studira u stranoj državi, Komisija će radi utvrđenja bodova izvršiti izračun 

ekvivalenta ocjena u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 13. 

Prema kriteriju godine školovanja odnosno studija dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

 

za upisanu prvu godinu 

studija/školovanja 
10 bodova 

za upisanu drugu godinu 

studija/školovanja 
20 bodova 

za upisanu treću godinu 

studija/školovanja 
30 bodova 

za upisanu četvrtu godinu 

studija/školovanja 
40 bodova 

za upisanu petu godinu studija 50 bodova 

za upisanu šestu godinu studija 60 bodova 

 

Članak 14. 

Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, državnom ili međunarodnom 

natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

 

Za sudjelovanje na županijskom 

natjecanju 
10 bodova 

Za plasman na jedno od prvog do petog 

mjesta na županijskom natjecanju 
20 bodova 

Za sudjelovanje na državnom natjecanju 30 bodova 
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Za plasman na jedno od prvog do petog 

mjesta na državnom natjecanju 
40 bodova 

Za sudjelovanje na međunarodnom 

natjecanju 
50 bodova 

Za plasman na jedno od prvog do petog 

mjesta na međunarodnom natjecanju 
60 bodova 

 

Ako je podnositelj prijave stekao uvjete za dodjelu bodova po više osnova iz prethodnog 

stavka ovog članka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat. 

 

Članak 15. 

Prema kriteriju volonterskog angažmana u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, vrednuju 

se okolnosti za koje se dodjeljuje sljedeći broj bodova ukoliko podnositelj prijave ima ostvarenih: 

 

Broj sati volonterskog angažmana 

godišnje 
Broj bodova 

od 5 do 20 sati 10 bodova 

od 21 do 50 sati 15 bodova 

od 50 do 100 sati 20 bodova 

više do 100 sati 25 bodova 

 

Ukoliko se volontiranje odvijalo u mjesecima izvan školske/akademske godine (ljetni 

mjeseci), broj volonterskih sati se uračunava u tekuću školsku/akademsku godinu, do dana 

raspisivanja Natječaja. 

Okolnosti iz stavka 1. ovog članka podnositelj prijave dokazuje odgovarajućim ispravama 

propisanim Zakonom kojim se uređuje volonterstvo. 

 

Članak 16. 

Prema kriteriju socijalnih uvjeta vrednuju se okolnosti za koje se dodjeljuje sljedeći broj 

bodova ukoliko je podnositelj prijave: 

 

Bez oba roditelja 50 bodova 

Osoba s invaliditetom iznad 50% 50 bodova 

Dijete samohranog roditelja 40 bodova 

Ima člana domaćinstva kojemu je potrebna 

pomoć i njega druge osobe 
25 bodova 

Ima člana domaćinstva koji je osoba s 

invaliditetom iznad 50% 
20 bodova 

Živi u udomiteljskoj obitelji 20 bodova 

Žrtva obiteljskog nasilja 20 bodova 

Roditelj djeteta 20 bodova 

Živi u jednoroditeljskoj obitelji 20 bodova 

Teži materijalno-socijalni položaj obitelji 

podnositelja prijave 
20 bodova 

Za svakog člana obitelji koji je predškolskog 

uzrasta, ili se nalazi na redovitom školovanju u 

osnovnoj, srednjoj školi ili na fakultetu 

10 bodova 

 

Okolnosti iz stavka 1. ovog članka podnositelj prijave dokazuje odgovarajućim ispravama. 
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Članak 17. 

Ako prema mjerilima i kriterijima iz članka 11. ovog Pravilnika, dva ili više podnositelja 

prijava postignu jednak ukupan broj bodova na Rang-listi, prednost za dodjelu stipendije imat će 

onaj podnositelj prijave koji je ostvario bolji prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja. 

Ukoliko su i dalje izjednačeni, prednost ima podnositelj koji upisuje višu godinu 

školovanja/studija. 

Ukoliko se na Rang listi učenik ili student koji se nalazi iznad crte prijavi da je dobio 

stipendiju drugog stipenditora, tada se donosi nova Rang lista do broja stipendija predviđenih 

Natječajem, te pravo na stipendiju ima prijavitelj koji se nalazi na višem mjestu ispod crte. 

 

IV. UGOVOR O STIPENDIRANJU 

 

Članak 18. 

Prava i obveze učenika/studenta (dalje u tekstu: Stipendist) kojemu je odobrena stipendija i 

Općine utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju (dalje u tekstu: Ugovor), koji potpisuju Načelnik i 

stipendist, odnosno njegov zakonski zastupnik ako Stipendist nije punoljetan ili ne može osobno 

prisustvovati potpisivanju. 

Ugovor o stipendiranju sadrži: 

1. ugovorne strane, njihove zastupnike i adrese, 

2. naziv obrazovne ustanove (zanimanja, programe) za koje je odobrena stipendija, 

3. visinu, rokove i način isplate stipendije, 

4. obveze stipendista u pogledu učenja i svladavanja programa, 

5. obvezu stipendista da se najmanje jednom godišnje osobno ili pisano javlja Općini, 

6. naznaku sankcija koje nastupaju ako stipendist ne završi školsku/akademsku godinu (prekid 

isplate stipendije, stavljanje stipendije u privremeno mirovanje, raskid Ugovora, povrat 

sredstava na ime stipendije), 

7. obvezu dostave podataka o prebivalištu stipendista, jednom godišnje, do kraja listopada, 

8. mjesto i datum sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana, 

9. ostale elemente ugovora bitne za uredno provođenje Ugovora. 

 

Članak 19. 

Ako stipendist ne upiše narednu programsku godinu, gubi pravo na stipendiju za tu 

programsku godinu, osim u posebno opravdanim slučajevima propisanim člankom 20. ovog 

Pravilnika. 

U slučaju jedne ponovljene programske godine, prava na stipendiju miruju do ponovnog 

upisa u narednu godinu. Za nastavak stipendiranja stipendist daje zahtjev Komisiji za stipendiranje, 

o kojemu, na prijedlog Komisije, odlučuje Načelnik. 

Nakon drugog ponavljanja programske godine, stipendist gubi pravo na stipendiju te se 

raskida Ugovor o stipendiranju. 

Isplata stipendije se može stipendistu prekinuti i tijekom godine, ako ne ispunjava 

Ugovorom preuzete obveze. 

O prekidu isplate stipendije, te o raskidu Ugovora, Jedinstveni upravni odjel izdaje 

stipendistu Rješenje na osnovi evidencije i dokumentacije koju vodi. 

 

Članak 20. 

Pod posebno opravdanim slučajevima zbog kojih se stipendist nije redovito upisao u iduću 

programsku godinu mogu se podrazumijevati: 

 duža i/ili teža bolest stipendista, teške materijalne ili socijalno-zdravstvene prilike u obitelji 

stipendista, 
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 duže ili opravdano odsustvo stipendista iz programa školovanja koje mu je odobrila Općina 

ili stipendist na to odsustvo nije mogao utjecati, 

 eventualni drugi razlozi, o čemu Zaključak, na osnovi izjave stipendista ili njegovog 

zakonskog zastupnika i na osnovi odgovarajuće dokumentacije donosi Komisija. 

Stipendistu za kojeg su, pod uvjetima i na način iz prethodnog stavka ovog članka, Zaključkom 

Komisije utvrđeni opravdani razlozi zbog kojih se nije redovito upisao u iduću programsku godinu, 

neće se prekidati isplata stipendije. 

 

Članak 21. 

Stipendisti su dužni izvršavati obveze iz plana školovanja/studija i Jedinstvenom upravnom 

odjelu dostavljati potvrde o upisu u narednu programsku godinu najkasnije do 31. listopada svake 

godine. 

Ukoliko stipendisti ne dostave potvrde o upisu u narednu programsku godinu u roku 

utvrđenom u stavku 1. ovog članka, smatra se da nije upisao narednu programsku godinu bez 

opravdanog razloga, te će se isplata stipendije staviti u mirovanje do dostave potvrde. 

Ukoliko stipendist dostavi potvrdu iz stavka 1. ovog članka izvan roka, tj. nakon 31. 

listopada tekuće godine, gubi pravo na stipendiju za prethodne mjesece. 

Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih 

Ugovorom izvijestiti Općinu u roku od 15 dana od dana nastupa promjene. 

 

Članak 22. 

Općina može sa stipendistom jednokratno raskinuti Ugovor: 

 ako se ustanovi da je stipendist dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključenja 

ugovora, 

 ako se stipendist ispiše iz škole ili sa studija, 

 ako je stipendist pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, 

 ako se stipendist zaposli tijekom školovanja ili studiranja, 

 ako stipendist dobije drugu stipendiju od druge fizičke ili pravne osobe. 

Ugovor se može raskinuti i na zahtjev stipendista. 

 

Članak 23. 

Kada stipendist izgubi pravo na stipendiju te se raskine Ugovor o stipendiranju, stipendist je 

dužan vratiti Općini sve isplaćene stipendije sukladno rješenju Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Pićan. 

U slučaju nezaposlenosti ili teških socijalnih uvjeta, stipendist može podnijeti zahtjev za 

odgodu otplate stipendije Komisiji, kojoj prilaže i odgovarajuću dokumentaciju kojom potkrjepljuje 

svoj zahtjev. Odluku o odgodi donosi Načelnik na prijedlog Komisije. 

Odgoda otplate iznosi 6 mjeseci. 

U svrhu osiguranja vraćanja isplaćenih stipendija koje je stipendist dužan vratiti Općini u 

slučaju iz stavka 1. ovog članka, stipendist, tj. njegov zakonski zastupnik ukoliko je stipendist 

maloljetan, dozvoljavaju upis administrativne zabrane na primanja koja ostvaruje.  

Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane je sastavni dio Ugovora, te 

mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. 

Vraćanje iznosa iz stavka 1. ovog članka otpočinje 3 mjeseca po gubitku prava na stipendiju, 

ili odmah po zahtjevu stipendista odnosno njegovog zakonskog zastupnika, i otplaćuje se u 

jednakim mjesečnim obrocima u onoliko mjeseci koliko je stipendija isplaćivana. 

U slučaju neurednog ispunjavanja obveze vraćanja isplaćene stipendije, tj. ukoliko stipendist 

više od 3 mjeseca za redom ne uplati dospjeli iznos, cjelokupni preostali iznos stipendije sa 

zateznom kamatom dospijeva odmah na naplatu. 
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Članak 24. 

Stipendistima koji su u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja postigli ukupan 

prosječan uspjeh:  

 studenti: iznad 4,00 

 učenici: iznad 4,50 

ostvaruju pravo na jednokratnu nagradu u visini jedne mjesečne stipendije. 

Stipendistima koji su u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja postigli ukupan 

prosječni uspjeh: 

 studenti: iznad 4,50 

 učenici: 5,00 

ostvaruju pravo na jednokratnu nagradu u visini jednogodišnje stipendije. 

Pravo se ostvaruje na temelju pisanog zahtjeva stipendista uz odgovarajuću dokumentaciju. 

Pravo na jednokratne nagrade se mogu ostvariti jednom godišnje, nakon završene godine 

školovanja ili studiranja. 

 

V. VOLONTIRANJE 

 

Članak 25. 

Stipendisti mogu, za vrijeme primanja stipendije, volontirani u Općini Pićan do 50 sati 

godišnje. 

Volontiranjem se, u smislu stavka 1. ovog članka, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog 

vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za opću dobrobit, a 

obavljaju ih stipendisti, bez prava na isplatu novčane nagrade ili potraživanja druge imovinsko 

koristi za obavljeno volontiranje. 

Rješenje o dopuštanju volonterskog rada donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Ugovorom o volontiranju Općina i volonter ugovaraju međusobna prava i obveze i 

specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske 

usluge. 

Administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi primjene Ugovora iz stavka 2. ovog 

članka obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

Administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s primjenom ovoga Pravilnika te 

vođenje evidencije o odobrenim stipendijama, zaključenim Ugovorima i stipendistima obavlja 

Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 27. 

Podaci i dokumenti koje podnositelji dostavljaju uz Prijavu i za vrijeme trajanja Ugovora o 

stipendiranju podložni su provjeri od strane Jedinstvenog upravnog odjela. 

Ukoliko se u postupku utvrdi da dostavljeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju, 

stipendist je dužan iznos primljen na ime stipendije vratiti Općini u cijelosti te gubi pravo na daljnje 

ostvarivanje prava u skladu s ovim Pravilnikom. 

 

Članak 28. 

Stipendistima kojima je stipendija odobrena do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavit 

će se isplata stipendije u skladu s aktima koji su važili u vrijeme odobrenja stipendije, odnosno u 

skladu sa zaključenim Ugovorom o stipendiranju. 

 



BROJ 6                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 23. svibnja 2018.  

 
57 

Članak 29. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za dodjelu 

stipendija Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 7/14). 

 

Članak 30. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se 

odnose jednako na ženski i muški rod. 

 

Članak 31. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Pićan“. 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

4. 

           
 

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: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-6 

Pićan, 22. svibnja 2018. 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) i članka 18. t. 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Pićan na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 22. svibnja 2018. godine 

donosi 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za učeničke stipendije 

za školsku godinu 2017./2018. 

 

Članak 1. 

Iznimno od članka 6. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s 

područja Općine Pićan, za školsku godinu 2017./2018. će se natječaj za učeničke stipendije 

raspisati do 15. lipnja 2018. godine. 

Javni natječaj će se provesti sukladno pravilima utvrđenim u Pravilniku o dodjeljivanju 

stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan. 
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Članak 2. 

 Temeljem provedenog javnog natječaja i utvrđene rang liste, te sklopljenih Ugovora o 

stipendiranju, izvršit će se isplata stipendija od siječnja do lipnja 2018. godine, jednokratnom 

isplatom. 

 Sredstva za isplatu učeničkih stipendija iz stavka 1. ovog članka predviđena su u Proračunu 

Općine Pićan za 2018. godinu. 

 

Članak 3. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za provedbu ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

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

5. 

           
 

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: 021-05/18-01/8 

URBROJ: 2144/05-03-01-18-7 

Pićan, 22. svibnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 18. točke 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12, 

3/18) Općinsko vijeće Općine Pićan, na svojoj sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine, a na 

prijedlog Komisije za Statut, Poslovnik i zakonodavstvo, donosi 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan 
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan prihvaća Pročišćeni tekst Statuta Općine Pićan. 

 

Članak 2. 

Ovaj Pročišćeni tekst Statuta objavljuje se u „Službenim novinama Općine Pićan“ i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave.      
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Članak 3. 

Izvornik ovog Pročišćenog teksta Statuta čuva se u pismohrani Općine Pićan. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

……………………………. 

 

Temeljem članka 136. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98,  

113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) te članaka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst, 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), Općinsko vijeće Općine 

Pićan na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2018. godine, donosi 

S T A T U T 

 O P Ć I N E   P I Ć A N 

Pročišćeni tekst 

  I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Pićan, njezina službena 

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, 

oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje 

prava i obveza Općine Pićan (dalje u tekstu: Općina). 

(2) Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE  

Članak 2. 

(1) Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

(2) Naziv Općine je: Općina Pićan. 

(3) Općina je pravna osoba, sa sjedištem u Pićnu, Pićan br. 40. 
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Članak 3. 

(1) Općina obuhvaća područje sljedećih naselja: 

             -    Grobnik, sa selima: 

Grobnik, Lencovići, Karnelići. 

- Jakomići, sa selima: 

Jakomići, Švići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Donji i Gornji   

Kralji, Floričići, Lukačići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići. 

- Krbune, sa selima: 

Krbune, Bajci, Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarići,   

Lištići, Pećari, Puhari, Runki, Stojšići, Šilići i Vlašići. 

- Kukurini, sa selima: 

Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Ilići, Šimunici, 

Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i Vodogradnja.     

- Montovani, sa selima: 

Montovani, Ćopi, Gusterini, Kunici, Milanovići, Doline, 

Petrinčići, Ribići, Rebani, Zatkari, Maršani i Marfani. 

- Orič, sa selima: 

Orič, Jurani, Lanči, Piletići i Stari grad. 

- Pićan, sa selima: 

Pićan, Lukeži, Most Pićan, Medigi, Rimanići, Tominčići, 

Pedrovica, Papići i Lazišće. 

- Sveta Katarina, sa selima: 

Sv.Katarina, Andretići, Belušići, Bolobani, Debeli Bajci,  

Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić i Žudigi. 

- Tupljak, sa selima: 

Babići, Fonovići, Kalčići, Mandići, Krištofići, Pavićevci,  

Smilovići, Tončetići, Vrtlić, Gopci, Karlići, Rasade i Gorica. 

- Zajci, sa selima: 

Zajci, Hajnožići, Brežac, Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija,   

Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i Bugarini.                 

              

Članak 4. 

(1) Granice Općine Pićan su granice katastarskih Općina Pićan, Tupljak, Krbune i Grobnik. (2) 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonom. 

  III.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE 

Članak 5. 

(1) Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela 

Općine. 

(2) Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 

tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

1. uređenje naselja i stanovanje, 
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2. prostorno i urbanističko planiranje, 

3. komunalne djelatnosti, 

4. brigu o djeci, 

5. socijalnu skrb, 

6. primarnu zdravstvenu zaštitu, 

7. odgoj i osnovno obrazovanje, 

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

9. zaštitu potrošača, 

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

11. protupožarnu i civilnu zaštitu, 

12. promet na svom području, 

13. održavanje nerazvrstanih cesta, 

14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

(3) Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovog članka. 

(4) Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama 

općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 6. 

(1) Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta organizirati zajednički s 

drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 

zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

(2) Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovog članka donosi općinsko vijeće. 

Članak 7. 

(1) Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje 

od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti 

na Istarsku županiju. 
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(2) Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom 

odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje 

prenesenih poslova. 

 

  IV.  OBILJEŽJA , PEČAT I DAN OPĆINE 

Članak 8. 

(1) Općina ima svoja obilježja, i to: grb Općine i zastavu Općine. 

Članak 9. 

(1) Grb Općine Pićan je sljedećeg izgleda: Izrađen je u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja 

nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa 

dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je jedna osmerokraka 

zvijezda. 

 

(2) Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan. 

 

(3) Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi 

ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna osmerokraka zvijezda. 

 

Članak 10. 

 

(1) Zastava Općine Pićan ima podlogu svijetlo plave boje, a u sredini je smješten grb Općine Pićan. 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 zastave.  

 

(2) Kod svečane zastave dodan je zlatni rub. 

Članak 11. 

(1) O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku. 

(2) Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo 

Općine. 

(3) Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima. 

Članak 12. 

(1) Tijela Općine su: Općinsko vijeće, Općinski načelnik, kao i ustrojstvena jedinica Jedinstveni 

upravni odjel. Ova tijela imaju svoje posebne pečate. Opis pečata iz st. 1. ovog članka, način 

njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnim propisima. 

Članak 13. 

 

(1) Dan Općine Pićan obilježava se 16. kolovoza na dan Sv. Roka, zaštitnika župe Pićan prema 

posebnoj odluci. 
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Članak 14. 

 

(1) Javna priznanja i počasti Općine Pićan su: 

o Plaketa Općine Pićan, 

o Nagrada Općine Pićan, 

o Priznanje počasnog građanina Općine Pićan. 

 

 

 

Članak 15. 

 

(1) Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za 

razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, 

kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, 

zdravstva i drugih javnih djelatnosti. 

 

Članak 16. 

   

(1) Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili 

druge države, koji je svojim radom, znanstvenim, političkim, kulturnim, humanitarnim ili sportskim 

djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Pićan, ostvarivanju i razvoju demokracije 

u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva. 

 

(2) Javna priznanja Općine Pićan dodjeljuju se na Dan Općine Pićan. 

Članak 17. 

(1) O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće 

posebnim općim aktom. 

(2) Osim javnih priznanja u smislu članka 14. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće 

može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja. 

  V.  USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE 

a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće 

Članak 18. 

(1) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i 

akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i 

ovim Statutom. 

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 

djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog 

načelnika. 

(3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove 

i zadaće obavlja općinsko vijeće. 
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Članak 19. 

(1) Općinsko vijeće: 

1. donosi Statut Općine, 

2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća, 

3. donosi dokumente prostornog uređenja Općine, 

4. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, 

5. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine, 

6. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna, te odluku o privremenom financiranju, 

7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina 

odnosno drugom raspolaganju imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 

1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje ako 

vrijednost prelazi 70.000,00 kuna, 

8. donosi odluku o promjeni granice Općine, 

9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 

10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, 

12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju 

nije drugačije propisano, 

13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne 

samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima jedinica lokalne 

samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom, 

14. raspisuje lokalni referendum, 

15. nadzire rad upravnih tijela Općine, 

16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 
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17. osniva radna tijela i bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

18. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće, 

19. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 

priznanja,  

20. donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine, 

21. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

22. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom i Poslovnikom. 

Članak 20. 

(1) Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika. 

Članak 21. 

(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 

(2) Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 

dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj 

odluci općinskog vijeća. 

(3) Predsjednik općinskog vijeća zastupa općinsko vijeće, saziva i predsjedava sjednicama 

općinskog vijeća, predlaže dnevni red sjednica, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici 

općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće, 

brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, brine se o zaštiti prava vijećnika i obavlja i 

druge poslove određene zakonom i Poslovnikom općinskog vijeća. 

Članak 22. 

(1) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. 

(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje 

jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku 15 dana od primitka zahtjeva. 

(3) Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu 

će sazvati načelnik u roku od 8 dana. 

(4) Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se 

uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća. 

Članak 23. 

(1) Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja 

općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih 
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redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonu. 

(2) Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 

godine sukladno zakonskim odredbama, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o 

raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim odredbama. 

Članak 24. 

(1) Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

(2) Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se 

prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat 

miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. 

 (3) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 

ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 

obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 

zahtjeva. 

(4) Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 

(5) Član vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 

(6) Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 

može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.  

Članak 25. 

(1) Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na 

naknadu troškova u skladu s odlukom općinskog vijeća.  

Članak 26. 

(1) Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 

nazočna većina članova predstavničkog tijela, nakon provedenih izbora za članove Općinskog 

vijeća. 

Članak 27. 

(1) Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od svih članova 

Općinskog vijeća. 

(2) O donošenju Statuta Općine, proračuna, odluci o privremenom financiranju, godišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna, usvajanju informacije o kretanju prihoda i izdataka Općine Pićan 

za duža vremenska razdoblja, Poslovniku o radu Općinskog vijeća, o izmjenama i dopunama 

navedenih akata, o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, o 

donošenju Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova. 
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Članak 28. 

(1) Na sjednicama općinskog vijeća glasuje se javno, ako općinsko vijeće ne odluči da se o nekom 

pitanju glasuje tajno. 

(2) Sjednicama općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegov zamjenik. 

Članak 29. 

(1) Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka 

iz njegova djelokruga. 

(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnom 

odlukom o osnivanju radnih tijela i poslovnikom o radu. 

Članak 30. 

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,  

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 

Članak 31. 

(1) Vijećnik ima prava i dužnosti:  

1. sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća, 

2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice vijeća, 

3. predlagati vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na 

prijedloge akata, 

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća, 

5. postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika, 
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6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati, 

7. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela općine. 

(2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 

izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća. 

(3) Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za 

koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

općinskog vijeća. 

Članak 32. 

(1) Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave 

konačnih rezultata izbora. 

(2) Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

(3) Ako se općinsko vijeće ne konstituira u zakazanom roku, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 

Ako se općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 

(4) Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj 

glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji 

redni broj na glasačkom listiću. 

(5) Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u rokovima predviđenim ovim člankom, raspisat će se 

novi izbori. 

Članak 33. 

(1) Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.  

 

b) Izvršno tijelo (općinski načelnik) 

 

Članak 34. 

 

(1) Izvršno tijelo u Općini je Općinski načelnik. 

 

Članak 35. 

 

(1) Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno 

posebnom zakonu. 
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(2) Mandat općinskog načelnika počinje teći prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 

novog općinskog načelnika. 

 

(3) Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju 

danom stupanja na snagu novog općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom 

stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti 

načelnika. 

 

(4) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 

volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

 

Članak 36. 

 

(1) Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prestaje mandat po sili zakona: 

1. danom podnošenja ostavke 

2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti 

3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca 

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice  

5. danom prestanka hrvatskog državljanstva 

6. smrću. 

 

(2) U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovog članka prije isteka dvije godine 

mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome 

obavijestiti Vladu RH radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 

 

(3) Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka 

prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do 

kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika. 

 

(4) Ako prestane mandat zamjeniku Općinskog načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori. 

 

Članak 37. 

 

(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma. 

 

(2) Način opoziva iz stavka 1. ovog članka propisano je člankom 57. ovog Statuta. 

 

Članak 38. 

 

(1) Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno 

posebnom zakonu. 

 

Članak 39. 

       

(1) Općinski načelnik zastupa Općinu. 

 

(2) Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova 

državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine. 
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(3) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 

drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od osam dana otkloni uočene nedostatke. 

 

(4) Ako predstavničko tijelo to ne učini, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti 

predstojnika ureda državne uprave u županiji. 

 

(5) Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim 

aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo općinsko vijeće. 

 

(6) Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom. 

 

Članak 40. 

 

(1) Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili ako 

je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže 

odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama 

općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu 

radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i slično. 

 

(2) Općinski načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga 

povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa 

općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost 

općinskog načelnika za njihovo obavljanje. 

 

Članak 41. 

 

(1) Izvršne poslove obavlja u općini Općinski načelnik. 

 

(2) Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine. 

 

 

Članak 42. 

 

(1) Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 

 

(2) Mandat načelnika traje četiri godine. 

 

(3) U obavljanju izvršne vlasti načelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

3. utvrđuje prijedloge proračuna Općine i izvršenje proračuna, 

4. upravlja imovinom Općine u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog 

vijeća, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 

u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako 

je taj iznos (0,5%) manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 
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kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno drugo raspolaganje imovinom planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

6. upravlja prihodima i rashodima Općine, 

7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Pićan, 

8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 

osnivač Općina, 

9. donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel, 

10. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 

11. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

12. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel, 

13. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,                                                                    

15. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 

16. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 

17. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 

18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 

19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,                                                                 

20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  za prethodnu godinu, 

21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća o 

poslovnim prostorima, 

22. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 

23. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni  Općini, 

24. nadzire rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu  i poslovima državne uprave, 

25. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

26. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 

27. imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je 

osnivač Općina, trgovačkih društava kojima je vlasnik Općina, trgovačkih društava u kojima 

Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, a služe 

obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, 

osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, s tim da je takvu odluku o 

imenovanju i razrješenju dužan objaviti u prvom broju „Službenih novina Općine Pićan“ 

koji slijedi nakon donošenja te odluke, 

28. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 

(4) Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 

alineja 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje. 

 

(5) O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 

vrijednosti utvrđenih stavkom 3. točkom 5. ovog članka odlučuje općinsko vijeće.  
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Članak 43. 

 

(1) Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 

radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna 

za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

 

(2) Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i 

izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 

(3) Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od 

dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 

podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 

 

(4) Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 

c) Općinska uprava 

Članak 44. 

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave 

prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel, a unutar istog mogu se osnovati i 

službe. Akt o unutarnjem ustrojstvu u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće. 

(2) Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 

načelnik. 

Članak 45. 

(1) Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, a osobito u svrhu pripreme projekata za 

povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, Općina može zajedno i u sporazumu s 

drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog 

samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, 

odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu. 

Članak 46. 

(1) Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje 

zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere. 

(2) Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 

odgovara općinskom načelniku. 

(3) Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se u proračunu Općine. 

  VI.  FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE 

Članak 47. 

(1) Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
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(2) Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njena tijela u skladu sa 

zakonom. 

(3) Prihodi Općine su: 

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, 

2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine, 

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima 

udjele ili dionice, 

4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa 

zakonom, 

6. udio u zajedničkom porezu, 

7. sredstva pomoći od državnog, županijskog ili drugih proračuna, od međunarodnih 

organizacija, institucija i tijela EU, 

8. drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 48. 

(1) Temeljni financijski akt Općine je proračun. Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna donosi 

općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 

(2) Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

(3) Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 

njegovo donošenje, Vlada RH će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 

izabran zajedno s njime. 

(4) Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 

dana od dana stupanja na dužnost. 

(5) Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od kada ga je općinski 

načelnik predložio općinskom vijeću. 

(6) Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a 

najdulje za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, 

nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

(7) Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca općinsko vijeće u skladu s posebnim 

zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade RH. 

(8) U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade RH, financiranje se obavlja izvršavanjem redovitih i nužnih rashoda 
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i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka, koju donosi općinski 

načelnik. 

(9) Po imenovanju povjerenika Vlade RH, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka, u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni 

rashodi i izdatci u vremenu do dolaska povjerenika. 

(10) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

(11) Vlada RH raspustit će općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika u 

slučajevima utvrđenim zakonom. 

Članak 49. 

(1) Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu. 

(2) Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i 

ovog Statuta, pažnjom dobrog gospodara. 

(3) Općina vodi evidenciju o svojoj imovini. 

(4) U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja 

imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

imovinom općine. 

Članak 50. 

(1) Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 

(2) Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 

(3) Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

(4) Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za 

godinu za koju su doneseni. 

(5) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. 

prosinca. 

Članak 51. 

(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, 

proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom 

za donošenje proračuna. 
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Članak 52. 

(1) Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire općinsko vijeće. 

(2) Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija. 

  VII.  OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA 

Članak 53. 

(1) Općinsko vijeće može prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati 

građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o tim pitanjima. 

(2) Konzultiranje u smislu st.1. ovog članka obavit će se naročito ako je iz nekih razloga donošenje 

odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini. 

Članak 54. 

(1) Konzultiranje u smislu članka 53. ovog Statuta obavlja se organiziranjem javnih rasprava na 

zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine. 

  VIII.  PROVEDBA REFERENDUMA 

Članak 55. 

(1) Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i 

mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 56. 

(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu 

općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim 

Statutom. 

(2) Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

(3) Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 

njegovih članova, na prijedlog Načelnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% 

birača upisanih u popis birača Općine. 

(4) Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u 

popis birača. 

(5) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.  

(6) Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 

Općine nije obvezujući. 
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Članak 57. 

(1) Osim iz razloga utvrđenih člankom 56. ovog Statuta, referendum se može raspisati i radi 

opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 

(2) Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova 

općinskog vijeća. 

(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine, 

općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 

izabran zajedno s njim, sukladno zakonskim odredbama. 

(4) Predsjednik općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 

30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja 

birača. 

(5) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 

roku od 60 dana od dostave utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko 

vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

(6) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 

vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih vijećnika. 

(7) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 

mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za 

obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika. 

(8) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za 

opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika. 

(9) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika. 

Članak 58. 

(1) Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 

koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku 

pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 

referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te 

dan održavanja referenduma. 
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Članak 59. 

(1) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom. 

(2) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina 

vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik. 

(3) Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 

dana od dana zaprimanja prijedloga. 

(4) Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 

kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću. 

Članak 60. 

(1) Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 59. 

stavka 3. ovog Statuta. 

(2) Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 

(3) Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 

(4) Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih članova. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno. 

Članak 61. 

(1) Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća. 

(2) Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 

(3) Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

primitka prijedloga. 

Članak 62. 

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela i Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 

pritužbe. 
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(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 

ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 

komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije. 

  IX.  MJESNA SAMOUPRAVA 

a) Osnivanje mjesnih odbora 

Članak 63. 

(1) Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od 

neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni 

odbori. 

(2) Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio 

naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja). 

 

(3) Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 64. 

(1) Utvrđuje se, da se na području Općine osnivaju mjesni odbori kako slijedi: 

1. Mjesni odbor “JAKOMIĆI” za naselje Jakomići i sela:  

Švići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Donji i Gornji Kralji, Floričići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići i 

naselje Zajci sa selima:  

Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija, Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i 

Bugarini,                 

2. Mjesni odbor “PIĆAN” za naselje Pićan i sela:  

Lukeži, Most Pićan, Brežac, Hajnožići, Medigi, Rimanići, Tominčići i Pedrovica, 

naselje Kukurini i sela:  

Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci,Ilići,      

Šimunici, Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i  Vodogradnja. 

3. Mjesni odbor “SV.KATARINA” za naselje Sv.Katarina i sela:  

Andretići, Belušići, Bolobani, D.Bajci, Ivšići, Jakovici,       

Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić, Ćopi i Žudigi, 

naselje Orič sa selima:  

Jurani, Lanči, Piletići, Stari grad, 

naselje Montovani sa selima:  

Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, Rebani, Zatkari, Maršani i Marfani. 

4. Mjesni odbor “TUPLJAK” za naselje Tupljak i sela: Babići, Fonovići,     

Kalčići, Mandići, Pavićevci, Smilovići, Tončetići,           

Vrtlić, Gopci, Karlići, 

naselje Grobnik sa selima Grobnik, Lencovići i Lukačići 

naselje Krbune sa selima: Beloglavski Breg, Blažići,  

Kaligari, Komarišće, Lištići, Pećari, Puhari, Runki,      

Stojšići, Šilići i Vlašići. 

 

(2) Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 63. 

stavka 2. ovog Statuta, odnosno članka 57. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 
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Članak 65. 

(1) Za područje Općine za koji nisu osnovani mjesni odbori, isti se mogu osnovati, o čemu će 

odlučiti Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno statutarnom odlukom, 

polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka 66. ovog Statuta. 

Članak 66. 

(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis 

birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi općinskog vijeća, 

organizacije i udruženja građana te općinski načelnik. 

(2) Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te 

adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama 

mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i 

načina financiranja mjesnog odbora. 

(3) Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili njihove organizacije i udruženja, 

prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku. 

(4) Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 

podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom. 

(5) Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži 

podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti 

da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 

(6) Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

(7) Zboru građana za područje mjesnog odbora koji je sazvan radi razloga navedenih u stavku 1. 

ovog članka mora prisustvovati najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje 

se traži osnivanje mjesnog odbora. 

(8) Odluka o osnivanju ili preustroju mjesnog odbora donijeta je ako se za nju izjasni natpolovična 

većina građana prisutnih na zboru građana. 

(9) Nakon donošenja odluke iz stavka 8. ovog članka, Općinski Načelnik upućuje svoje mišljenje 

Komisiji za Statut, poslovnik i zakonodavstvo, koja utvrđuje prijedlog izmjena Statuta, odnosno 

prijedlog statutarne odluke u smislu čl. 65. ovog Statuta, te ga upućuje Općinskom vijeću. 

b) Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti 

Članak 67. 

(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

(2) Vijeće mjesnog odbora ima s predsjednikom ukupno 5 članova. Mandat članova vijeća mjesnog 

odbora traje četiri godine. 

(3) Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, 

poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene 

zakonom i ovim Statutom. 
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Članak 68. 

(1) Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 

samouprave. 

(2) Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće. 

Članak 69. 

(1) Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme 

od 4 godine. 

(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću 

mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu čl. 7. st. 2. ovog Statuta 

odgovara načelniku. 

Članak 70. 

(1) Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za 

rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.  

(2) Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu. 

(3) Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora 

kojeg odredi vijeće. 

Članak 71. 

(1) Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 

načelnik. 

(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno 

mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja. 

Članak 72. 

(1) U svom radu mjesni se odbor mora pridržavati zakona i ovog Statuta. 

(2) Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik, koji može predložiti 

općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila 

mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove. 

c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora 

Članak 73. 

(1) Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu 

zboru, odnosno zborovima građana. 
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(2) Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, 

a donosi se najkasnije do kraja listopada svake godine za narednu godinu.  

Članak 74. 

(1) Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju. 

Godišnjim programom rada utvrđuju se osobito slijedeći zadaci mjesnog odbora: 

1. vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, 

2. poboljšanje kvalitete stanovanja, 

3. zadovoljavanje potreba iz oblasti komunalnih djelatnosti i lokalne infrastrukture, 

4. osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja, 

5. zadovoljavanje potreba iz oblasti javnog zdravlja i socijalne skrbi, 

6. zaštita okoliša, 

7. osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi, športu i drugo. 

(2) Jedan primjerak programa iz stavka 1. ove točke dostavlja se Općinskom Načelniku. 

d) Osnove pravila mjesnih odbora  

Članak 75. 

(1) Kao osnove pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 67. do 72. ovog Statuta, a kao 

osnove pravila mjesnih odbora se pored toga propisuje i sljedeće: 

- predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – 

bez naknade, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova prouzročenih obavljanjem 

poslova iz djelokruga rada svog mjesnog odbora. 

(2) Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. ovog članka, mjesni odbori donose 

pravila mjesnog odbora.  

Članak 76. 

(1) Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje 

(minimalni administrativni i slični troškovi), te za obavljanje povjerenih im poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.  

(2) Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori 

mogu osiguravati druga sredstva, i to: 

1. prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora, 

2. dotacije pravnih subjekata i građana, 

3. druga sredstva. 
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e) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore 

Članak 77. 

(1) Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za 

svoje potrebe, sukladno propisima. 

(2) Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u 

obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova. 

(3) Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog 

poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja općinska uprava. 

  X.  USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI 

Članak 78. 

(1) U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana. 

(2) Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem vlastitog pogona, 

trgovačkih društava, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba. 

(3) Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u 

svom vlasništvu. 

  XI.  AKTI OPĆINE 

Članak 79. 

(1) Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, 

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte. 

(2) Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinim stvarima. 

(3) Općinski Načelnik poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, 

rješenja, preporuke, pravilnike i druge akte određene zakonom ili ovim Statutom. 

(4) Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz Statuta, na način i u postupku propisanom 

ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog 

djelokruga Općine. 

(5) Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke. 

(6) Podrobnije odredbe o aktima Općine, načinu i postupku njihova donošenja te vjerodostojnom 

tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom. 

Članak 80. 

(1) Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća i Načelnika donosi pojedinačne akte 

kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
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(2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti 

žalba nadležnom upravnom tijelu županije. 

(3) Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine. 

(4) U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz 

stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor. 

Članak 81. 

(1) Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu. 

  XII.  OBJAVA AKATA I NJIHOVO STUPANJE NA SNAGU 

Članak 82. 

(1) Opće akte koje donose Općinsko vijeće, Načelnik i njihova radna tijela objavljuju se u 

"Službenim novinama Općine Pićan". 

(2) Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno se može odrediti da iz osobito 

opravdanih razloga opći akt stupi na snagu prvog dana od dana objave. 

  XIII.  JAVNA RASPRAVA 

Članak 83. 

(1) Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan. 

(2) Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s 

odredbama Poslovnika općinskog vijeća. 

(3) Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 

općih i drugih akata općinskog vijeća u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim 

stranicama Općine. 

(4) Javnost rada općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

„Službenim novinama Općine Pićan“ i na internetskim stranicama Općine. 

(5) Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine. 

Članak 84. 

(1) U postupku donošenja Prostornog plana uređenja Općine Pićan i drugih prostornih planova, te 

postupku izmjena, dopuna i stavljanja van snage prostornih planova provodi se javna rasprava i 

javno izlaganje te omogućuje javni uvid u prijedloge planova. 

 



BROJ 6                                                   SLUŽBENE NOVINE  PIĆAN 
                                                                     OPĆINE PIĆAN 23. svibnja 2018.  

 
84 

Članak 85. 

(1) Način i postupak provođenja javne rasprave, javnog izlaganja i javnog uvida kod donošenja 

prostornih planova provodi se sukladno postupku i uvjetima propisanim Zakonom o prostornom 

uređenju i drugim propisima iz područja prostornog uređenja. 

  XIV.  OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Članak 86. 

(1) Općina posebno surađuje s pripadajućom Istarskom županijom, svim jedinicama lokalne 

samouprave u njezinu sastavu, kao i sa susjednom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama 

lokalne samouprave u njezinu sastavu. 

Članak 87. 

(1) Radi suradnje u smislu čl. 86. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnovati trgovačko 

društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge 

odgovarajuće oblike suradnje.  

Članak 88. 

(1) Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 

Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 

inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 

(2) Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i 

trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

(3) O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine 

potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća. 

(4) Povelja iz stavka 3. ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

  XV.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 89. 

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta (pročišćeni tekst) stavlja se van snage Statut Općine Pićan 

("Službene novine Općine Pićan" br. 2/12). 

Članak 90. 

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Pićan". 

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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AKTI NAČELNIKA 

1. 

           
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Općinski Načelnik 
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: 022-05/18-01/11 

URBROJ: 2144/05-01-01-18-76 

Pićan, 11. svibnja 2018. godine 

 

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Pićan (pročišćeni tekst, Službene novine Općine Pićan br. 

2/12, 3/18), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17), članka 29. st. 6. Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata 

i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16), prema 

prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. 

godini (KLASA: 022-05/18-01/11, URBROJ: 2144/05-01-01-18-75 od 10.05.2018.), Načelnik Općine Pićan 

dana 11. svibnja 2018.g. donosi  

 

O D L U K U 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom definiraju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 

području Općine Pićan u 2018. godini. 

 

Članak 2. 

U 2018. godini će se iz Proračuna Općine Pićan financirati provedba programa udruga u ukupnom 

iznosu od 241.787,50 kuna, i to kako slijedi u tablici: 

 

 

Ref. broj 

programa 

Naziv prijavitelja 

Adresa 

OIB 

Naziv 

programa/projekta 

Broj 

bodova 

Traženi 

iznos 

(HRK) 

Odobreni 

iznos (HRK) 

Stopa 

sufinancir. 

16-18-29 
Udruga Pićanaca 

„Trnoplesari“ 

Organizacija godišnjeg 

susreta i sjednica 
55 30.000,00 30.000,00 100% 
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Pićan 40, Pićan 

07947549354 

Znanstvena konferencija 

16-18-16 

„Agropićan“ 

Pićan 40, Pićan 

61957352081 

Redovne aktivnosti 

prema programu udruge 
55 70.000,00 50.000,00 71,43% 

16-18-22 

Boćarski klub Tupljak 

Tupljak 77, Potpićan 

17388760040 

Natjecanje u općinskoj 

boćarskoj ligi 
55 20.000,00 20.000,00 100% 

16-18-8 

Malonogometni klub 

Švići 

Švići 59, Potpićan 

45602107794 

Poticanje i promocija 

sporta, nastup sportaša 

na natjecanjima, 

održavanje nog. turnira 

55 25.000,00 25.000,00 100% 

16-18-13 

Udruga osoba s 

invaliditetom Labin 

Katuri 17, Labin 

97512276289 

Rješavajmo zajedno 

administrativne 

probleme osoba s 

invaliditetom 

55 2.000,00 2.000,00 100% 

16-18-6 

„Martinčica“ Društvo 

gljivara Labinšćine 

A. Selana 10, Labin 

71345160683 

Edukacija građanstva, 

prezentacija, izložba u 

Sv. Katarini 

53 3.000,00 3.000,00 100% 

16-18-14 

Crveni križ Labin 

Katuri 17, Labin 

94376764080 

Tisak knjige nagrađenih 

radova 10 god. 

literarnog natječaja 

53 2.787,50 2.787,50 100% 

16-18-19 

Udruga liječenih 

alkoholičara „Centar“ 

Zelenice 34, Labin 

90640496921 

Podrška u liječenju 

bolesti i ovisnosti o 

alkoholu 

53 1.000,00 1.000,00 100% 

16-18-30 

Udruga dragovoljaca 

veterana Domovinskog 

rata RH Ogranak Labin 

Prilaz Vetva 22, Labin 

96703924639 

Organiziranje suživota 

dragovoljaca i veterana 
53 2.000,00 2.000,00 100% 

16-18-31 

Udruga Istra Inspirit 

Dalmatinova 4, Pula 

16476127487 

Legenda o 

Trnoplesarima 
53 30.000,00 25.000,00 83,33% 

16-18-25 Udruga cerebralne Naše štorije i slikarije 53 16.000,00 12.000,00 75% 
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paralize IŽ 

Gajeva 3, Pula 

57386883420 

Sudjelovanje na 

LegendFestu i Danu 

Općine Pićan 

16-18-17 

Udruga umirovljenika 

Labin 

Titov trg 2, Labin 

94915466520 

Briga o osobama treće 

životne dobi – 

umirovljenicima 

članovima udruge 

53 4.000,00 3.000,00 75% 

16-18-5 

Udruga roditelja osoba 

s komb. smet. u  

psihofiz. razvoju 

Rimske centurijacije 

69, Pula 

37163567383 

Socijalizacija i 

integracija osoba s 

intelektualnim 

teškoćama 

53 20.000,00 8.000,00 40% 

16-18-7 

Pčelarska udruga Labin 

Rudarska 1, Labin 

81786858893 

Dani meda Labinštine i 

3. ocjenjivanje meda 

„Ripenda 2018“ 

52 5.000,00 3.000,00 60% 

16-18-18 

Udruga antifašista 

Labinštine 

Titov trg 2, Labin 

21789165562 

Njegovanje tradicije 

NOB-a i antifašizma 
51 4.000,00 3.000,00 75% 

16-18-26 

KUD „Zlatela“ 

Pristav bb, Kršan 

22173089047 

Troškovi prijevoza za 

odlazak na razne 

manifestacije ili 

aktivnosti 

51 20.000,00 10.000,00 50% 

16-18-24 

SRK Alba 

Presika 51/A, Labin 

35713420593 

Ultratrail utrka 

svjetskog kupa „100 

milja Istre“ 

51 4.000,00 2.000,00 50% 

16-18-20 

Udruga tartufara Istre 

Sv. Martin 6, Buzet 

78480303676 

Čišćenje zapuštenih 

pozicija tartufa, sadnja 

mikoriziranih mladica u 

Općini Pićan 

50 45.000,00 15.000,00 33,33% 

16-18-10 

KUD Kršanski ljiljani 

Istarska 5, Potpićan 

22810663904 

Folklornim 

izražavanjem do 

prijateljskog okruženja 

Sudjelovanje na Danu 

Općine Pićan 

50 15.500,00 5.000,00 32,26% 

16-18-15 

Udruga vinogradara i 

vinara „Trs“ 

Nedešćina 137A, 

Program rada – redovita 

djelatnost udruge 
50 10.000,00 1.000,00 10% 
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Nedešćina 

93185475839 

16-18-28 

Udruga slijepih IŽ 

Zadarska 40, Pula 

56083213430 

Zaštita i unapređenje 

kvalitete života slijepih 

osoba u IŽ 

48 20.000,00 5.000,00 25% 

16-18-27 

Planinarsko rekreativni 

klub slijepih IŽ 

Zadarska 40, Pula 

27332689221 

Sljepoća nije prepreka 

za aktivan život 
48 30.000,00 5.000,00 16,67% 

16-18-23 

Košarkaški klub Pazin 

Šet. paz. gimn. 2, Pazin 

24397721492 

Jedinstvena kadetska I. 

liga 
48 30.000,00 3.000,00 10% 

16-18-21 

Folklorno društvo Pazin 

Ulica 154 Brigade HV 

16, Pazin 

62571702830 

Redovita djelatnost 

udruge 
48 10.000,00 1.000,00 10% 

16-18-9 

Zavičajno društvo M.B. 

Rašana 

Pićan 40/A, Pićan 

89471132566 

Program rada i 

aktivnosti udruge za 

2018.g. 

48 18.000,00 1.000,00 5,56% 

16-18-32 

Lovačko društvo 

„Kamenjarka“ 

Čehi 2D, Pićan 

92108541163 

Uređenje lovišta, 

uređenje okoliša doma 
47 50.000,00 1.000,00 2% 

16-18-4 

Udruga „Kreativna 

akademija“ 

Istarska 9, Labin 

35148539454 

Redovne aktivnosti u 

sklopu programa 

„Probudimo 

kreativnost“ 

Izložba za Dan Općine 

Pićan 

45 5.950,00 2.000,00 20,85% 

16-18-12 

Glazbeni centar 

„Papandopuline“ 

Kriška 67, Zagreb 

02952816979 

Glazbeni seminar za 

djecu i mlade s područja 

Općine 

40 12.684,00 0,00 0% 

16-18-11 

Djevojački zbor 

„Mozartine“ 

Bukovac Gornji 21C, 

Zagreb 

Koncert Djevojačkog 

zbora Mozartine 
40 20.000,00 0,00 0% 
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79590804159 

16-18-34 

Društvo Josip Broz Tito 

Labinštine 

Titov trg 2, Labin 

25665754936 

15. manifestacija 

„Titovi dani“ u Fažani, 

manifestacija u 

Kumrovcu, itd. 

38 4.000,00 1.000,00 25% 

 

Članak 3. 

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se 

Ugovorom o financiranju programa/projekta. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Pićan i 

na web stranici Općine Pićan. 

 

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN 

Ivan Franković, v.r. 

 

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

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


