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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/17-01/4 
Ur.broj: 2144/05-03-01-17-2 
Pićan, 26.07.2017. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, sazvane 
dana 26.srpnja 2017. godine. 
                  Dana 24.srpnja 2017.g. je Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  
Općine Pićan, gđica Martina Bilić e-mailom obavjestila vijećnike o sazivanju 
telefonske sjednice sa Dnevnim redom: 
1.Donošenje Odluke o izradi strategije razvoja turizma Općine Pićan 2018.-
2022.g  
Ovu Odluku je potrebno donijeti po hitnom postupku iz razloga što je do 
28.srpnja rok za podnošenje Zahtjeva za kandidaturu na Natječaj EU Fonda na 
koji bi se kandidirala izrada strategije razvoja turizma Općine Pićan.  
Pročelnica JUO gđica Martina Bilić je dostavila prijedlog Odluke o izradi 
strategije razvoja turizma Općine Pićan 2018.-2022. zajedno sa obrazloženjem. 
 
Potom je dana 26.07.2017.g. od 11,30 do 13,00 sati gđa Mirjana Ban telefonski 
stupila u kontakt sa svim vijećnicima kako slijedi: Silvan Juran, Daniel Stanić, 
Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Milenko 
Baćac, Branko Ružić, Fabricio Lukež i Jasmina Slivar. 
Vijećnicima se također telefonski objasnilo o čemu se radi, te ih se pitalo da se 
očituju o prijedlogu Odluke. 
Svi vijećnici su bili suglasni sa prijedlogom Odluke, odnosno dali suglasnost na 
prijedlog Odluke uz primjedbu vijećnika Branka  Ružića koji je apsolutno za ovu 
Odluku, ali nije za ovakav navrat-nanos način donošenja. On smatra da se je 
moglo sazvati redovnu sjednicu i redovnim putem odlučivati o odluci, jer se 
vijeće nije sastalo već dva mjeseca. Osim toga protiv je da se Načelnika ovlasti 
da sam odlučuje o strategiji razvoja turizma, jer on nije stručan za to. Vijećnik 
Ružić Branko smatra da bi o strategiji razvoja turizma u Općini Pićan trebala 
odlučivati komisija sastavljena od stručnjaka vezanih za turizam.  
Vijećnik Fabricio Lukež je također imao primjedbu na način donošenja ove 
Odluke, on smatra da je ovo neozbiljno, jer se po odluci ne može raspravljati, a 
redovna sjednica vijeća se već dugo nije održala. 
Nakon toga je konstatirano da je Odluka o strategiji razvoja turizma Općine 
Pićan 2018.-2022. donijeta jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“.  
 
 
 
Zapisničar:                                                               Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran, ing.                                                                           


