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Na temelju 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 25. ožujka 2022. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe 

 
Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelje čija 
djeca nisu upisana u programe pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem 
tekstu: novčana pomoć), koju osigurava Općina Pićan u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom. 
 Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
 Roditeljima na koje se odnosi ova Odluka smatraju se majka ili otac djeteta, te udomitelj ili druga 
osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom 
nadležnog tijela. 
 

Članak 3. 
 Novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji: 

❖ koji kao državljani Republike Hrvatske imaju prijavljeno prebivalište u Općini Pićan u trenutku 
podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok primaju novčanu pomoć; 

❖ čije dijete/djeca imaju prebivalište u Općini Pićan u trenutku podnošenja zahtjeva i neprekidno 
dok primaju novčanu pomoć; 

❖ čija djeca, za koju se podnosi zahtjev za novčanu pomoć, nisu upisana u programe pravnih ili 
fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje (npr. dječji vrtić, obrt ili trgovačko društvo za 
čuvanje djece, dadilje i sl.); 

❖ ukoliko su kapaciteti Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan, popunjeni. 
Iznimno od točke 2. stavka 1. ovog članka, ako drugi roditelj djeteta za koje se podnosi zahtjev 

za novčanu pomoć ima prijavljeno prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave u trenutku 
podnošenja zahtjeva, može biti odobreno 50% iznosa novčane pomoći iz članka 5. ove Odluke.  
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Članak 4. 
 Novčana pomoć se može ostvariti od navršene godine dana djetetova života do godine prije 
polaska u osnovnu školu kada je dijete obveznik pohađanja programa predškole. 
 

Članak 5. 
 Sredstva pomoći iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Pićan. 
 Novčana pomoć iznosi 300,00 kuna mjesečno po djetetu, a isplaćuje se mjesečno za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja, te od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine, odnosno 10 mjeseci po 300,00 
kuna mjesečno, što ukupno iznosi 3.000,00 kuna godišnje. 
 

Članak 6. 
 Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Pićan, koje temeljem zahtjeva donosi Rješenje o odobravanju prava na novčanu naknadu. 
 Uz zahtjev iz prethodnog stavka, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za 
razmatranje i odlučivanje o zahtjevu. 
 Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. 
 Dokazi potrebni za rješavanje o novčanoj pomoći dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz 
predočenje izvornika, ili skenirane izvornike putem elektroničke pošte. 
 Jedinstveni upravni odjel Rješenjem odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana 
podnošenja urednog zahtjeva. 
 Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog 
kućanstva. 
 

Članak 7. 
 Novčana pomoć prestaje se ostvarivati: 

❖ 30. lipnja u godini u kojoj će dijete započeti sa programom predškole, 
❖ posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište u Općini Pićan ili u kojem je 

evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se 
ostvaruje novčana pomoć,  

❖ posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete za koje je ostvarena novčana pomoć upisana 
u program pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno 30. lipnja 
ukoliko dijete započinje program pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje 
od početka naredne pedagoške godine, 

❖ posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od 
strane korisnika iz bilo kojeg razloga. 

Prestanak ostvarivanja novčane pomoći utvrđuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pićan. 
 

Članak 8. 
 Korisnik novčane pomoći dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan prijaviti 
promjenu podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi mogle utjecati na isplatu, u roku od 10 dana 
od dana nastanka promjene. 
 Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane pomoći koje je 
primio na temelju ove Odluke. U suprotnome, Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan će povrat 
nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti prisilno. 
 

Članak 9. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge 
činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. 
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 Ako Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan utvrdi promjene činjenica iz stavka 1. ovog članka u 
vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih 
činjenica. 
 

Članak 10. 
 Iznimno od članka 6. stavka 3. ove Odluke, za 2022. godinu će se novčane pomoći isplatiti 
roditeljima počevši od 01. siječnja 2022. godine, ako najkasnije do 30. travnja 2022. godine podnesu 
zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći. 
 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.  
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


