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OPĆINA PIĆAN 
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Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 

E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr 

Web: www.pican.hr 

OIB: 30638625602 

 

KLASA: 021-05/19-01/20 

URBROJ: 2144/05-03-01-19-7 

Pićan, 07. listopada 2019. godine 

 

 Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(pročišćeni tekst, NN 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), članka 19. Statuta Općine Pićan, („Službene novine Općine Pićan“ br. 

6/18), Općinsko vijeće Općine Pićan, razmatrajući zamolbe roditelja za plaćanje školske 

marende učenicima osnovnih škola (Klasa: 023-05/19-01/76), dana 07. listopada 2019. godine 

donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola 

u školskoj godini 2019./2020. 
 

Članak 1. 

 Općina Pićan preuzima obvezu plaćanja školskih marendi učenicima Osnovne škole 

Vladimira Nazora Potpićan, što uključuje i područne škole s područja Općine Pićan, sa 

udjelom sufinanciranja od 100%, prema popisu u Prilogu 1., koji čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

Članak 2. 

Općina Pićan preuzima obvezu plaćanja školskih marendi učenicima Osnovne škole 

Vladimira Nazora Potpićan, što uključuje i područne škole s područja Općine Pićan, sa 

udjelom sufinanciranja od 50% (iz razloga što jedan od roditelja ima prebivalište na području 

Općine Pićan, a drugi roditelj ima prebivalište na području druge općine ili grada), prema 

popisu u Prilogu 2., koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Općina Pićan preuzima obvezu plaćanja školskih marendi učenicima Osnovne škole 

Vladimira Nazora Pazin, sa udjelom sufinanciranja od 100%, prema popisu u Prilogu 3., koji 

čini sastavni dio ove Odluke. 
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Članak 4. 

 Općina Pićan preuzima obvezu plaćanja školskih marendi učenicima Osnovne škole 

Ivo Lola Ribar Labin, sa udjelom sufinanciranja od 100%, prema popisu u Prilogu 4., koji čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Odobreni iznos temeljem članka 1., 2., 3. i 4. ove Odluke bit će isplaćen sa konta 

36611 – Program javnih potreba u školstvu – Marende i udžbenici učenicima osnovnih škola  

– Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (p.92), na žiro račun Istarske 

županije, od 01. rujna 2019. godine, a temeljem dostavljenog Zahtjeva za isplatu od strane 

Osnovnih škola. 

 

Članak 6. 

 Zbog zaštite osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u 

„Službenim novinama Općine Pićan“ i na web stranici Općine Pićan objavit će se ova Odluka 

bez priloga u kojima se nalaze osobni podaci učenika i roditelja. 

 

Članak 7. 

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

Općine Pićan“. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


