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AKTI VIJEĆA  

1. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 

KLASA: 021-05/21-01/9 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-3 
Pićan, 30. srpnja 2021. godine 
 

 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), 

članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), 

članka 10. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4 od 

20.10.2020.g.), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine donosi  

O D L U K U 

o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan daje SUGLASNOST na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 2. 

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

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 

KLASA: 021-05/21-01/9 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-4 
Pićan, 30. srpnja 2021. godine 
 

 Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19), članka 10. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-

01-02-20-4 od 20.10.2020.g.), članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 

4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine donosi  

O D L U K U 

o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Lišnjak“ Pićan 
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Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan daje SUGLASNOST na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni 

dio. 

Članak 2. 

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

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

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

3. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 

KLASA: 021-05/21-01/9 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-5 
Pićan, 30. srpnja 2021. godine 
 
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19), članka 44. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 19. 
Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pićan na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine donosi  
 

O D L U K U 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan („Službene 
novine Općine Pićan“ br. 10/20). 

 
Članak 2. 

Kristina Čule iz Orič 45, Pićan, OIB: 60057660906, imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan, do imenovanja ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme do godine dana. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………….. 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

KLASA: 021-05/21-01/9 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-6 
Pićan, 30. srpnja 2021. godine 
 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine donosi sljedeću 
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ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o nerazvrstanim cestama („Službene novine Općine 
Pićan“ br. 6/14, 5/16, 11/16, 12/18, 5/19, 9/20, 11/20), na način da se tablica „Popis nerazvrstanih cesta na 
području Općine Pićan“, koja čini sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama, mijenja kako je određeno u 
tablicama „Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama“ (Izmjena 1.9. i Izmjena 1.10.), koje čine 
sastavni dio ove Odluke.  

Izmjenom 1.9. nerazvrstana cesta oznake „NC PI-2-1“ naziva dionice „Ivaninići - Medigi“ mijenja se 
na način da duljina umjesto „2136 metara“ iznosi „ 1993 metara“ i mijenja se obuhvat katastarskih čestica 
tako što se isključuje „dio k.č. 83/1“, koji se pripaja nerazvrstanoj cesti oznake „NC PI-3“ koja umjesto naziva 
dionice „Pićan III (spoj Jakačići – Kukurini)“ ima novi naziv dionice „D64 – Kukurini“, te mijenja duljinu koja 
umjesto „1033 metra“ iznosi „1156 metara“. 

Izmjenom 1.10. nerazvrstana cesta oznake “NC PI-51“ naziva dionice „stari grad Pićan“ mijenja se 
na način da duljina umjesto „cca 395 metara“ iznosi „1695 metara“ te se mijenja obuhvat katastarskih čestica 
tako što isti ne obuhvaća cijelu „k.č. 26“ nego „dio k.č. 26“. Nadalje, nerazvrstana cesta oznake “NC PI-172“ 
mijenja se na način da dobiva naziv dionice nerazvrstane ceste „Lukeži – stari grad Pićan“, a duljina umjesto 
„833 metra“ iznosi „738 metara“ te se mijenja obuhvat katastarskih čestica tako što isti ne obuhvaća cijelu 
„k.č. 134“ nego „dio k.č. 134“. Također, dodaje se nova nerazvrstana cesta oznake “NC PI-392“ naziva 
dionice „Dječji vrtić – Biodisk“, duljine „154 metra“, djelomično asfaltirana, u k.o. Pićan, obuhvata 
katastarskih čestica „dio 26, dio 134“. 

 
Članak 2. 

Ovom Odlukom, uslijed provedenih evidentiranja u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu, 
mijenja se i obuhvat pojedine nerazvrstane ceste na način kako slijedi: 

- nerazvrstana cesta oznake „NC TU-10“ naziva dionice „Karlići - Valkovići“ umjesto katastarskih 

čestica „dio 727, dio 734, dio 745/1, dio 1432, dio 1458, dio *59/3, dio *58/1, 1457, dio 1459/1, 

dio 1447, 728/1, 1429“ obuhvaća katastarsku česticu „1459/1“; 

- nerazvrstana cesta oznake „NC PI-13“ naziva dionice „odvojak za Obrš“ umjesto katastarskih 

čestica „dio 15410, dio 15103, dio 10865, dio 10863, dio 10862/3, dio 10862/2, dio 10862/1, dio 

10874, dio 10857, dio 10899, *556/3, dio *557, dio 10909“ obuhvaća katastarsku česticu 

„22702“; 

- nerazvrstana cesta oznake „NC PI-44“ naziva dionice „odvojak za Runki“ umjesto katastarskih 

čestica „dio 7929, dio 7964, dio 7958, 7957/3, 7973/3, dio 7974, dio 7975, dio 7938/1, dio 7941, 

dio 7977, dio *395/1, dio *393, dio 7989“ obuhvaća katastarsku česticu „22707“. 

 
Članak 3. 

Tablica iz Odluke o nerazvrstanim cestama („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/14) je dopunjena 
i izmijenjena, te se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

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

 
Članak 5. 

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

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić, v.r. 
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5. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora 
Potpićan 

 

KLASA: 021-05/21-01/9 

URBROJ: 2144/05-03-01-21-7 

Pićan, 30. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 19. 

Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), a u skladu sa 

člancima 4. i 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu („Službene novine Općine Pićan“ 

br. 11/20), na temelju zamolbe dostavljene od OŠ Vladimira Nazora Potpićan (KLASA: 602-01/21-01/2, URBROJ: 

2144/05-21-9), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj 30. srpnja 2021. godine donosi 

sljedeću 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

Temeljem članka 9. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“ 

br. 62/19), Općina Pićan, zajedno sa Općinom Kršan, preuzima obvezu za troškove plaća i ostalih materijalnih 

prava radnika u produženom boravku u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, sukladno odredbama 

kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka se odnosi na školsku godinu 2021./2022. (od 01. rujna 2021. do 30. lipnja 2022. godine), na 

sufinanciranje jednog djelatnika na puno, a drugog na pola radnog vremena, sukladno broju učenika – korisnika 

produženog boravka sa Općine Pićan. 

 

Članak 3. 

Sredstva za podmirenje troškova za 2021. godinu osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2021. godinu, a 

sredstva za 2022. godinu će se, sukladno mogućnostima, planirati u Proračunu Općine Pićan za 2022. godinu. 

 

Članak 4. 

U svrhu provedbe ove Odluke, OŠ Vladimira Nazora Potpićan obvezuje se na redovitu dostavu mjesečnih 

izvješća – zahtjeva za refundaciju dijela mjesečnih troškova sukladno točci 2. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka primjenjuje se samo ukoliko je produženi boravak omogućen za svu djecu s područja Općine Pićan, 

bez obzira na to pohađaju li matičnu školu ili područne škole. 

 

Članak 6. 

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

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s 

liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2021. godinu 
 

KLASA: 021-05/21-01/9 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-8 
Pićan, 30. srpnja 2021. godine 
 
 Na temelju članka 5. st. 2. i članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene 
novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 
30. srpnja 2021. godine donosi  
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom se utvrđuje način i postupak raspodjele i isplate sredstva za redovito financiranje 

političkih aktivnosti političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pićan za 
razdoblje 11. lipnja – 31. prosinca 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Sredstva predviđena ovom Odlukom, osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan u iznosu koji se 

određuje prilikom donošenja Proračuna. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima prema 

konačnim rezultatima izbora. 
Ukupni iznos sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom 

vijeću Općine Pićan za 2021. godinu iznosi 15.800,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Pićan imaju političke stranke koje 

su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici. 
Za svakog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i vijećnicima izabranima s liste grupe 

birača pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
Političkim strankama i vijećnicima izabranima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću 

Općine Pićan, raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu za 2021. godinu na način da se utvrđuje mjesečni 
iznos za pojedinu stranku ili vijećnika kako slijedi: 
 

 
STRANKA / 

LISTA GRUPE BIRAČA 
Broj članova u vijeću IZNOS mjesečno 

1. Istarski demokratski sabor - IDS 4 585,13 kn 

2. Hrvatska seljačka stranka - HSS 1 146,28 kn 

3. 
Stranka umirovljenika – SU 

Živi zid 
Istarski demokrati - ID 

1 146,28 kn 

4. 
Hrvatska demokratska zajednica - 

HDZ 
1 146,28 kn 
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5. Mateo Slivar 1 146,28 kn 

6.  Daniel Vretenar 1 146,28 kn 

UKUPNI IZNOS mjesečno 1.316,53 kn 

*nema članova podzastupljenog spola 

 
Članak 5. 

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun 
nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne 
poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana 
trajanja mandata. 
 

Članak 6. 
Na sva pitanja koja se odnose na raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan, a nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19). 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u „Službenim novinama 

Općine Pićan“. 
 

Općinsko vijeće Općine Pićan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

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

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2021. godinu 
 

KLASA: 021-05/21-01/9 

URBROJ: 2144/05-03-01-21-9 

Pićan, 30. srpnja 2021. godine 

 

Temeljem članka 15. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – 

pročišćeni tekst), članka 10. Odluke o priznanjima Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/02), te 

prijedloga Komisije za dodjelu priznanja Općine Pićan (KLASA: 021-05/21-01/8, URBROJ: 2144/05-03-01-21-3 

od 21.07.2021.g.), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine 

donosi sljedeću 

O D L U K U 

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PIĆAN ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan dodjeljuje javna priznanja Općine Pićan: Plakete Općine Pićan i Zahvalnice Općine 

Pićan, pravnim i fizičkim osobama 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 2. 

Plaketa Općine Pićan se dodjeljuje: 
1. Baćac Feruču, predsjedniku udruge Agropićan, zbog doprinosa razvoju i unapređenju poljoprivredne 

djelatnosti na području Općine Pićan. 
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Zahvalnica Općine Pićan se dodjeljuje: 

1. Poduzeću Etradex d.o.o. iz Benazići 99, Pićan, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan 

uspjesima ostvarenim u području gospodarstva 

2. Obrtu za cestovni prijevoz robe „Transport Armando“ iz Pićan 70/A, Pićan, zbog doprinosa razvitku i 

ugledu Općine Pićan uspjesima ostvarenim u području gospodarstva 

3. Obrtu za prijevoz robe „Martrans“ iz Marfani 52, Pićan, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan 

uspjesima ostvarenim u području gospodarstva 

4. Obrtu za usluge „Pedena“ iz Pićan 69C, Pićan, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan 

uspjesima ostvarenim u području gospodarstva 

5. Obrtu za pogrebne usluge i trgovinu „Orhideja“ iz Kukurini 26, Pićan, zbog doprinosa razvitku i ugledu 

Općine Pićan uspjesima ostvarenim u području gospodarstva 

6. Poduzeću Veda d.o.o. iz Tupljak 77, Potpićan, zbog doprinosa razvitku i ugledu Općine Pićan 

uspjesima ostvarenim u području gospodarstva 

7. Vesni Krpan, umirovljenoj službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, zbog doprinosa 

razvoju općinske uprave, savjesnog i odgovornog ponašanja i aktivnog sudjelovanja u općinskim 

aktivnostima. 

 

Članak 3. 

Javna priznanja će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pićan. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Pićan. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

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

………………………………………………………………………………………………………. 
 
 


