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                                            Z A P I S N I K 

 

                           SA 1.KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

                           OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PIĆAN 

                           održane dana 21.lipnja 2017.godine 

                           u prostoriji vijećnice Općine Pićan 

                           s početkom u 18,00 sati. 

 
                                                                      

 
 
Temeljem odredbi članka 87.Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” 
br.144/12) i Odluke o ovlaštenju državnog tajnika Ministarstva uprave, 
konstituirajuću sjednicu je sazvao  Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj 
županiji gospodin Draženko Janjušević. Sjednicu otvara i vodi do utvrđivanja 
člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom,  ovlašteni predstavnik 
sazivača, gospodin Boris Šumberac iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, 
koji čita utvrđeni i dostavljeni dnevni red sa slijedećim točkama: 
 

                                       DNEVNI RED:  

 
1. Utvrđivanje kvoruma, 
2. Izbor Mandatne komisije, 
3. Izvješće Mandatne komisije  

- verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom. 

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća, 
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća 
7.  Izbor 2 (dva) potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 
Gosp.Boris Šumberac je pozdravio sve prisutne i čestitao izabranim kandidatima 
za općinsko vijeće,  Načelniku Općine Pićan Ivanu Frankoviću i njegovoj 
zamjenici, te im zaželio učinkovit i plodonosan rad na dobrobit svih građana 
Općine Pićan. Pozdravio je i predstavnike stanaka kao i predstavnike medija. 
Proglasio je prvu konstituirajuću sjednicu otvorenom, pa se prešlo na dnevni red 
po utvrđenim točkama. 
 

 

                                                                                                                                                                               



 

 

AD- 1.UTVRĐIVANJE KVORUMA 

 
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma, službenica Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pićan gđica Martina Bilić je izvršila prozivanje izabranih članova za 
Općinsko vijeće prema službenim i konačnim rezultatima. 
Gosp. Boris Šumberac je konstatirao da sjednici prisustvuje 11 izabranih 
kandidata od ukupno 11 kandidata  izabranih za Općinsko vijeće i to: Silvan 
Juran, Daniel Stanić, Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Silvano 
Smoković, Dean Močinić, Milenko Baćac, Branko Ružić, Fabricio Lukež i 
Jasmina Slivar. 
Gosp. Boris Šumberac utvrđuje da se sjednici odazvalo 11 kandidata za 
općinsko vijeće izabranih na izborima 21.svibnja, pa sukladno članku 36. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  utvrđuje da je prisutno 11 
članova od ukupno 11, te da radnje oko konstituiranja vijeća mogu valjano 
započeti. 
 

AD-2. IZBOR MANDATNE KOMISIJE 
 
Predsjedavajući, gosp. Boris Šumberac je upoznao prisutne da temeljem članka 
7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan, Vijeće ima Mandatnu 
komisiju koja se bira na prvoj sjednici vijeća, na prijedlog predsjedavajućeg. 
Komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika.  
Gosp. Boris Šumberac je predložio Mandatnu komisiju u sastavu: 
        
Jasmina Slivar, predsjednica 
Dean Močinić, član 

Valter Fonović, član. 
 
Predsjedavajući daje prijedlog na glasanje. 
Glasanje: 11  “ZA”, 0 “PROTIV”, 0 “SUZDRŽANIH”. 
 
Zaključak: 
 
Predsjedavajući utvrđuje da je jednoglasno s 11 glasova “ZA”, 0 “PROTIV” i 0 
“SUZDRŽANIH”, a sukladno članku 4.Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Pićan izabrana Mandatna komisija u sastavu: 
Jasmina Slivar, predsjednica 
Dean Močinić, član 
Valter Fonović, član. 
 

AD -3. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA 

IZABRANIH ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 
Predsjedavajući je pročitao članak 8.Poslovnika o radu Općinskog vijeća koji 
govori o tome što radi Mandatna komisija. 
Kako bi Mandatna komisija mogla verificirati mandate i utvrditi člana Općinskog 
vijeća koji će predsjedavati sjednicom, sukladno odredbi članka 87.stavak 4. 
Zakona o lokalnim izborima, te pripremiti izvješće, predsjedavajući Boris 



Šumberac je odredio stanku od 5 min, odnosno do 18,15 sati kako bi se održala 
sjednica Mandatne komisije. 
Mandatna komisija je napustila vijećnicu radi utvrđivanja činjenica i sastavljanja 
Izvješća. 
Izabrani kandidat s liste HSS Silvano Smoković je predao pismeni zahtjev 
Mandatnoj komisiji za mirovanje mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti, a 
umjesto njega je HSS dostavio pismeni prijedlog njegovog zamjenika Antuna 
Selara. 
Predsjedavajući, gosp. Boris Šumberac je utvrdio da su se članovi Mandatne 
komisije vratili u vijećnicu u 18,10 sati, te se nastavila konstituirajuća sjednica.   
Predsjedavajući gosp.Boris Šumberac poziva predsjednicu Mandatne komisije 
gđu Jasminu Slivar da podnese izvješće. 
Gđa Jasmina Slivar je pročitala izvješće. 
Mandatna komisija izvršila je uvid u dokumentaciju Općinskog izbornog 
povjerenstva Općine Pićan, te razmotrila rezultate glasovanja s izbora održanih 
dana 21.svibnja 2017.godine. 
Od ukupno 1.518 birača glasovalo je 901 birač, odnosno 59,35%. Važećih listića 
je bilo 866 ili 96,12%, a nevažećih je bilo 35 listića ili 3,88%. 
Pojedine kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova: 
IDS je dobio 357 glasova ili 41,22%, odnosno 5 mjesta. 
HSS je dobio 224 glasa ili 25,865, odnosno 3 mjesta. 
Zajednička lista ID i SU su dobili 176 glasova ili 20,32%, odnosno 2 mjesta, a 
Kandidacijska lista grupe birača nositeljice liste Jasmine Slivar je dobila 109 
glasova ili 12,58%, odnosno 1 mjesto.  
Mandatna komisija je uzela u obzir zahtjev za mirovanje mandata Silvana 
Smokovića i prijedlog Liste HSS za njegovog zamjenika Antuna Selara, a 
predsjednica Mandatne komisije je iste i pročitala.  
Mandatna komisija je utvrdila da su ispunjeni svi zakonski uvjeti da se verificira 
mandat slijedećih članova za vijeće: 
 

1. Silvan Juran 
2. Daniel Stanić 
3. Valter Fonović 
4. Anton Glavač 
5. Tanja Težak 
6. Antun Selar 
7. Dean Močinić 
8. Milenko Baćac 
9. Branko Ružić 
10. Fabricio Lukež 
11. Jasmina Slivar 

 
Predsjedavajući gosp.Boris Šumberac utvrđuje da su prisutni članovi vijeća 
primili na znanje činjenice temeljem kojih se utvrđuje da je Općinsko vijeće 
Općine Općine Pićan valjano sastavljeno te da njegovi izabrani članovi imaju 
mandat predstavljati građane Općine Pićan i donositi odluke. 
Rekao je da je Mandatna komisija imala i utvrditi tko će dalje voditi sjednicu, na 
što je predsjednica Mandatne komisije rekla da će sjednicu voditi Silvan Juran.  
Pozvao je gosp. Silvana Jurana da zauzme mjesto predsjedatelja i nastavi voditi 
sjednicu do izbora predsjednika vijeća. 



Gosp.Silvan Juran se zahvalio gosp.Borisu Šumbercu i pozdravio sve vijećnike 
koji su ušli u općinsko vijeće i sve prisutne i prešao na slijedeću točku dnevnog 
reda.  
 

AD-4. POLAGANJE SVEČANE PRISEGE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan, novi 
predsjedatelj sjednice gosp.Silvan Juran čita tekst svečane prisege nakon čega 
proziva poimenično vijećnike, koji ustaju i izgovaraju “PRISEŽEM”. 
Nakon toga su vijećnici potpisali svaki svoju prisegu. 
Predsjedatelj gosp.Silvan Juran je čestitao svim vijećnicima i zaželio da svi 
zajedno uspješno surađuju za napredak ove općine, Županije Istarske i 
Republike Hrvatske. 
 

AD-5. IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA  
 

Komisija ima predsjednika i dva člana. 
Predsjedatelj gosp.Silvan Juran je predložio Komisiju za izbor i imenovanja u 
sastavu:       
      1. Tanja Težak, predsjednik 
      2. Anton Glavač, član 
      3. Milenko Baćac, član. 
 
Predsjedatelj daje prijedlog na glasanje. 
Glasanje: 11 “ZA”, 0 “PROTIV”, 0 “SUZDRŽANIH” 
  
Zaključak:  
 
Predsjedatelj utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Pićan jednoglasno  sa 11 
glasova “ZA” donijelo Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja u sastavu 
kako su i predloženi. 
  

AD-6. IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Predsjedatelj je pročitao odredbu članka 23.Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
koji govori da vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju 
većinom glasova svih vijećnika, a na pismeni prijedlog najmanje 4 vijećnika ili na 
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.  
Predsjednik i potpredsjednici se biraju pojedinačno, javnim ili tajnim 
glasovanjem, a način glasovanja određuju vijećnici. 
Predsjedavajući, gosp. Silvan Juran utvrđuje da je zaprimljen jedan prijedlog za 
predsjednika Općinskog vijeća. 
Prijedlog za predsjednika vijeća Silvana Jurana podnijela su 9 vijećnika te je 
predsjedatelj pročitao potpisnike i konstatirao da je to u skladu sa odredbama 
članka 23.stavak 2. Poslovnika.  
Dao je prijedlog na glasanje. 
Na to je gosp.Ružić Branko, vijećnik s zajedničke liste Istarskih demokrata i 
Stranke umirovljenika čiji je on nositelj, dao primjedbu da su prijedlozi za 
predsjednika vijeća pristigli prije nego što su kandidati, odnosno vijećnici  
prisegnuli, te pita da li je prijedlog pravovaljan. 
Predsjedatelj gosp.Silvan Juran je stoga pozvao Komisiju za izbor i imenovanje 
da se sastane i utvrdi činjenično stanje i odredio stanku od 5 minuta. 



Komisija za izbor i imenovanje je napustila vijećnicu radi sastanka, te se nakon 5 
minuta vratila. 
Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje Tanja Težak je iznijela izvješće 
Komisije za izbor i imenovanje. Komisija je utvrdila da je prijedlog za 
predsjednika Općinskog vijeća Silvana Jurana pravovaljan. 
Vijećnik Branko Ružić se javio za riječ i rekao da je rečeno da je 9 potpisa, a 
pročitano je 8 vijećnika, jer gosp.Antun Selar još nije bio dao prisegu kao 
vijećnik. 
Gosp. Silvano Smoković, kandidat sa liste HSS i nosioc liste HSS-a je rekao da 
je ostavku dao još jučer, kao i prijedlog za njegovog zamjenika.  
Predsjedatelj je rekao da je točno 8 potpisa, odnosno to što je gosp. Branko 
Ružić rekao. 
Potom je predsjedatelj Silvan Juran dao na glasanje prijedlog da predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Pićan bude Silvan Juran. 
 
Glasanje: 9 “ZA”, 1 “PROTIV”, 1 “SUZDRŽAN” 
 
Zaključak: 
 
Predsjedatelj utvrđuje da je vijeće većinom od 9 glasova “ZA” , 1 “PROTIV” i 1 
“SUZDRŽAN” donijelo Odluku o izboru gosp. SILVANA JURANA za 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Pićan.  
Izborom predsjednika Općinskog vijeća, a temeljem članka 32.Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, proglasio je Općinsko vijeće 
konstituiranim.  
Gosp. Silvan Juran je rekao da je do sada bio predsjedatelj, a sada je 
predsjednik Općinskog vijeća, te se svima zahvalio na ukazanom povjerenju i 
rekao da će zajednički raditi na dobrobiti građana Općine Pićan. 
Prešao je na slijedeću točku dnevnog reda. 
 

AD-7. IZBOR 2 (DVA) POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pićan gosp.Silvan Juran utvrđuje da se 
izbor potpredsjednika Općinskog vijeća vrši na isti način kao i izbor predsjednika 
Općinskog vijeća, te poziva Komisiju za izbor i imenovanje da se sastanu radi 
razmatranja prijedloga za potpredsjednike i odredio pauzu od 5 minuta. 
Nakon 5 minuta se Komisija za izbor i imenovanje vratila u vijećnicu i njezina 
predsjednica gđica Tanja Težak je pročitala izvješće Komisije.  
Komisija je zaprimila 1 prijedlog za prvog potpredsjednika vijeća i on je 
pravovaljan.. 
Za prvog potpredsjednika predlaže se gosp. Deana Močinić. 
Za drugog potpredsjednika je stigao jedan prijedlog koji je također pravovaljan. 
Za drugog potpredsjednika se predlaže godp. Daniel Stanić.                    
Predsjednica Komisije Tanja Težak je pozvala predsjednika općinskog vijeća da 
prijedloge da na glasanje, jer su oba prijedloga u skladu s odredbama članka 23. 
Poslovnika. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dao na glasanje prijedlog za prvog 
potpredsjednika Deana Močinića. 
Glasanje: 11 glasova “ZA”, 0 “PROTIV” i 0 “SUZDRŽAN”. 
 
 
 



Zaključak: 
 
Predsjednik vijeća je utvrdio da je jednoglasno sa 11 glasova “ZA” za prvog 
potpredsjednika vijeća izabran gosp.Dean Močinić. 
Nakon toga je dao na glasanje prijedlog za drugog potpredsjednika Općinskog 
vijeća gosp.Daniela Stanića. 
Glasanje: 11 “ZA”, 0 “PROTIV” i 0 “SUZDRŽAN”. 
 
Zaključak: 
 
Općinsko vijeće Općine Pićan je jednoglasno sa 11 glasova “ZA” donijelo Odluku 
o izboru Daniela Stanića za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Pićan.    
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pićan je čestitao izabranim 
potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Pićan i pozvao vijećnike da donose 
odluke na dobrobit građana ove općine i još jednom se zahvalio na ukazanom 
povjerenju. 
Utvrdio je da je ovime dnevni red iscrpljen  
Na kraju je dao riječ Načelniku gosp.Ivanu Frankovu koji je svim vijećnicima 
čestitao na izbornom rezultatu bez obzira na stranku iz koje dolaze, a posebno 
predsjedniku i potpredsjednicima vijeća sa željom za dobru međusobnu 
suradnju. 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je zaključio konstituirajuću sjednicu u 18,40 sati. 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA: 
Mirjana Ban                                                    ZA URED DRŽAVNE UPRAVE 
                                                                             U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 
 
                                                                                 Boris Šumberac                                                                                                                                                                
PREDSJEDATELJ: 
 Silvan Juran                     


