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  REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/17-01/13 
Ur.broj: 2144/05-01-17-2 
Pićan, 21.12.2017. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 4.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
21.prosinca 2017. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 17,30 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo svih 11 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel 
Stanić,  Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, 
Miljenko Baćac, Fabricio Lukež, Branko Ružić i Jasmina Slivar.  
                 Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Tihana 
Lukež, zamjenica Načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO, Vesna 
Krpan,računovodstvo i Katarina Šoštarić iz 5portala. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio predsjednik općinskog vijeća 
gosp. Silvan Juran i pozdravio sve prisutne. Konstatirao je da kvorum postoji, te 
se može započeti s radom.  
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je dnevni red 
dao na glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Pićan, 

2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu, 

3. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 

skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći, 

4. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 

skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama, 

5. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 

skrb i školstvo o pomoći za troškove školovanja i nabavku potrepština za 

učenike srednjih škola, 

6. Vijećnička pitanja. 

 

 

AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan 

 
          Zapisnik sa 3.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan dat je u 
privitku poziva, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je dao zapisnik na glasanje. 
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Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Zapisnik sa 3.redovne 
sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 
 

AD-2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu 

 
         Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po 
točki dnevnog reda u privitku poziva na tabletu, pa je zamolio gđu Vesnu Krpan 
za kratko obrazloženje Proračuna. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da se Proračunom za 2018.g. po I. čitanju predlažu 
prihodi i primici u visini od 10.367.000,00 kn, a rashodi i izdaci u visini od 
15.342.000,00 kn. Od toga je planiran višak prihoda iz 2017.g. u visini od 
3.973.080,00 kn, a donos viška prihoda iz 2016.g. u visini od 1.001.920,00 kn. 
Projekcija proračuna za 2019.g. planira se 10.493.000,00 kn, a za 2020.g.  u 
visini od 10.492.700,00 kn. 
Upoznala je da je nakon toga načelnik podnio amandmane za povećanje 
prihoda i to: komunalni doprinos povećanje za 175.000,00 kn i nova stavka 
prihoda – zaduživanje 1.000.000,00 kn za izgradnju vatrogasnog doma. 
Na osnovu povećanja prihoda načelnik je podnio amandmane za povećanje 
rashoda. 
Rashodi bi se time povećali na slijedećim stavkama:  
-Protupožarna i civilna zaštita - za izradu Plana zaštite od požara povećanje za 
23.000,00 kn i za izgradnju vatrogasnog doma sa 100.000,00 na 1.100.000,00 
kn što znači povećanje od 1.000.000,00 kn. 
-Javne potrebe u kulturi se ukupno povećavaju za 55.000,00 kn, javne potrebe u 
školstvu se povećavaju 10.000,00 kn, a javne potrebe u socijalnoj skrbi se 
povećavaju 7.000,00 kn. 
Osim toga povećavaju se i rashodi za zaposlene 80.000,00 kn radi potrebe 
zapošljavanja jedne osobe na projektu „Živa štrigarija“. 
Sa ovim predloženim amandmanima načelnika proračun za 2018.g. bi iznosio: 
prihodi i primici 11.542.000,00 kn, a rashodi i izdaci 16.517.000,00 kn.  
Nakon izlaganja gđe Vesne Krpan predsjednik vijeća Silvan Juran je pročitao 
amandman vijećnice Jasmine Slivar kojim ona predlaže hortikulturno uređenje 
parka Švići sa 10.000,00 kn.Zamolio je načelnika odgovor po amandmanu. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da su sredstva za to već predviđena u 
proračunu, jer je za uređenje parka Švići predviđeno 50.000,00 kuna, što bi 
značilo da je amandman već uvršten u proračun. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da je u proračunu za 2016.g. bila posebna 
stavka za to, a ovo je novi proračun, pa ako je to uključeno u njega, onda povlači 
amandman. 
Načelnik i gđa Vesna Krpan su potvrdili da je proračunom obuhvaćen taj 
amandman. 
Vijećnik Fabricio Lukež moli načelnika da obrazloži svoje amandmane. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je povećanje na stavci komunalni doprinos, 
jer se smatra da će biti veća izgradnja. 
Povećanje od 1.000.000,00 kn je zbog kredita koji se planira uzeti za izgradnju 
vatrogasnog doma, ukoliko se dobije određena sredstva od EU fonodova. 
Objasnio je i stavke povećanja rashoda, te informirao da se saniralo dio 
Baronove kuće za što se platilo 50.000,00 kn. To se moralo napraviti jer se 
urušio zid. 
Objasnio je da su se povećale javne potrebe u školstvu zbog povećanja prevoza 
i sufinanciranja izleta učenika 8.razreda, a povećanje na stavci socijalne skrbi je 
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iz razloga što imamo više djece u Centru „Liče Faraguna“, a planirana su i 
sredstva za marende. 
Informirao je da će se zaposliti jednu osobu na 4 sata za projekat „Živa štrigarija“ 
i 4 sata za pomoć Jedinstvenom upravnom odjelu općine.   
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da on stavku komunalnog doprinosa ne bi 
povećavao ukoliko nema saznanja da će biti građenja, pa ukoliko dođe do 
povećanja stavke, može se riješiti i rebalansom. 
Osim toga vijećnika Fabricio Lukež je protiv zaduživanja dok se ne zna koliko će 
se i da li će se dobiti sredstva za vatrogasni dom. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da ima saznanja da će Rockwool Adriatic raditi 
skladišni prostor za kojeg će platiti komunalni doprinos, a kredit će se uzeti samo 
u slučaju da se dobije sredstva od EU fondova za izgradnju vatrogasnog doma. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da je zadovoljan odgovorom. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je dao 
prijedlog Proračuna uz odustajanje od amandmana vijećnice Jasmine Slivar, na 
glasanje .  
Proračun Općine Pićan za 2018.g. sa Projekcijama Proračuna za razdoblje od 
2019.-2020., te Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2018.g. izglasani su 
većinom od 9 glaova „ZA“, 1, „Protiv“ i 1 „Suzdržan“. 
 

AD-3. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo,   

          socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći  

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je zamolio predsjednicu Odbora za zdravstvo, 
socijalnu skrb i školstvo Jasminu Slivar da iznese kratko obrazloženje točke.  
Gđa Jasmina Slivar je objasnila da je povodom Božićnih i novogodišnjih praznika 
Odbor dao prijedlog za dodjelu novčanih pomoći osobama i domaćinstvima 
slabijeg materijalnog stanja u visini od 500,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o 
situaciji, a sveukupni iznos je 18.500,00 kn. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da svatko od njih ima tešku situaciju i on bi 
svima dao isti iznos, te pita kriterije za određivanje novčane pomoći. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da je odluka dobra, a predloženi za 
novčanu pomoć su na temelju procjene situacije članova Odbora.  
Gđa Jasmina Slivar je rekla da je to odluka članova Odbora, službenih kriterija 
nema, ali se nastojalo da osobe sličnog materijalnog stanja i situacije dobiju isti 
iznos pomoći. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran pita vijećnika Fabricija Lukež  i ostale vijećnike 
da li imaju kakav  prijedlog za dodati ili oduzeti, jer ukupno je na raspolaganju 
18.500,00 kn.  
Nitko se više nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao na 
glasanje prijedlog vijećnika Fabricija Lukeža da svi imaju isti iznos pomoći. 
Prijedlog vijećnika Fabricija Lukež nije usvojen, jer su 2 vijećnika glasala „ZA“ 
prijedlog i 9 „Protiv“. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao na glasanje Odluku Odbora za zdravstvo, 
socijalnu skrb i školstvo. 
Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i 

školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći je izglasana većinom od 9 

glasova „ZA“, 1 „Suzdržan“ i 1 „Protiv“. 

 

 

 



 4 

AD-4. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili prijedlog odluke 
u kojoj se vidi popis korisnika za poklon pakete, a predsjednica Odbora Jasmina 
Slivar  je objasnila da se radi o paketima, odnosno bonovima od 500,00 kn, s 
iznimkom da se osobama koje su u domu za starije i nemoćne, ponesu 
namirnice. Sveukupni iznos po ovoj odluci je 10.500,00 kn. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Deana Močinića gdje će se moći potrošiti, 
odnosno iskoristiti ti bonovi, pročelnica Martina Bilić je odgovorila da će u istim 
trgovinama kao i bonovi za penzionere. 
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je dao odluku na 
glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je donijeta Odluka o prihvaćanju 
prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa 
s namirnicama. 
 

AD-5. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo o pomoći za troškove školovanja i nabavku 

potrepština za učenike srednjih škola 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je zamolio gđu Jasminu Slivar, predsjednicu 
Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo da obrazloži odluku odnosno 
prijedlog Odbora. 
Gđa Jasmina Slivar je objasnila da Odbor predlaže da se svim učenicima 
srednjih škola dodjeli pomoć od 1.000,00 kn prije početka školske godine, 
budući da se srednjoškolcima ne dodjeljuju stipendije. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da je bolje napraviti Pravilnik o 
stipendiranju i da im se mjesečno isplaćuje kao i studentima, odnosno da se 
uvede stipendiranje srednjoškolaca. 
Vijećnik Fabricio Lukež u ime Istarskih demokrata predlaže da se sufinancira 
prijevoz srednjoškolcima, a svakako podržavaju prijedlog vijećnice Jasmine 
Slivar, s obzirom da se srednjoškolskoj djeci ne sufinancira prijevoz. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić slaže se s potpredsjednikom vijeća Deanom 
Močinićem i predlaže da se predloženih 1.000,00 kn rasporedi na obroke i daje 
mjesečno, pa će to biti jedan vid sufinanciranja prijevoza, odnosno mjesečne 
karte. 
Načelnik Ivan Franković smatra da ovakav prijedlog odluke nije baš prihvatljiv, taj 
iznos ne bi trebalo plaćati, jer se planiraju učeničke stipendije, a i stoga što je 
plaćanje na takav način oporezivo.  
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da je Odbor ovaj prijedlog dao prije nego su 
predložene stipendije, a Odboru nije bila namjera duplirati troškove. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da je najbolje da se sada ovaj prijedlog 
Odluke ne prihvati, odnosno neka se vrati na Odbor i neka Odbor da prijedlog za 
visinu učeničke stipendije. 
Načelnik se složio s predsjednikom vijeća i rekao da je predložena pomoć za 
troškove školovanja 1.000,00 kn jednokratno, a stipendije će se plaćati svaki 
mjesec.   
Vijećnik Antun Selar pita za koju školsku godinu bi se učeničke stipendije počele 
isplaćivati. Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da bi se počele isplaćivati od 
01.01.2018.g. 
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Potpredsjednik vijeća Dean Močinić ističe da se najprije treba donijeti pravilnik 
za stipendiranje. 
Vijećnica Jasmina Slivar je informirala da je u proteklih 4 godine u Potpićnu 
završilo osnovnu školu 55 učenika, te smatra da se s tim brojem stipendija treba 
računati i ne zna koja su sredstva planirana za to. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da je za stipendije – učeničke i studentske zajedno 
predviđeno 200.000,00 kn, na što je predsjednik vijeća konstatirao da bi to bilo 
150,00 kn po učeniku. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Silvana Jurana koliko stipendista imamo, gđa 
Krpan je rekla da je 32 stipendije (22 postojeće i 10 novih). 
Potpredsjednik vijeća Silvan Juran je konstatirao da općina daje stipendije svima 
koji je zatraže, na što je vijećnik Antun Selar konstatirao da onda stipendija dođe 
100,00 kn mjesečno. 
Načelnik je rekao da ako to iziskuje veće troškove, ići će se u rebalans, a 
potpredsjednik vijeća Dean Močinić predlaže nagradnu stipendiju. 
Načelnik i pročelnica Martina Bilić su informirali da se dodjeljuju simbolične 
nagradne stipendije po semestru, za sve studente koji ostvare prosjek ocjena 
iznad 4. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran predlaže da se ide na natječaj za stipendije i 
ukoliko bude potrebno išlo bi se u rebalans.On nije za rješevanje srednjoškolaca 
na način kako je predložio Odbor. 
Nakon toga je dao na glasanje Odluku o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora 

za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o pomoći za troškove školovanja i 

nabavku potrepština za učenike srednjih škola. 

Odluka nije usvojena jer je 1 glas „ZA“,  9 glasova „Protiv“ i 1 „Suzdržan“. 

 

AD-6. Vijećnička pitanja 

 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić traži da se upozna vijećnike s natječajem za 
asfaltiranje i za sportski kompleks Tupljak. 
Pročelnica Martina Bilić je upoznala da su natječaji provedeni i za asfaltiranje su 
najpovoljnije „Ceste“ Pula, a za sportski kompleks je najpovoljniji  „DE CONTE“. 
Vijećnik Miljenko Baćac pita što je s vodovodom za Marišće. 
Načelnik je rekao da su radovi u načelu gotovi, sada se rješavaju primjedbe koje 
je dao nadzorni organ. Primjedbe se uklanjaju prije primopredaje. Načelnik je 
upoznao da je nadzorni obavješten o mostiću i o cesti dole. 
Rekao je da posao mora biti napravljen kako treba, Hrvatske vode su prihvatile 
okončanu situaciju, a nedostaci će se otkloniti. 
Osim toga upoznao je da je danas bila primopredaja, odnosno tehnički pregleg 
vodovoda Jurani- Stari grad. 
Vijećnik Miljenko  Baćac pita pročelnicu je li što napravila i izvidila mogućnost 
promjene adresa, odnosno naselja da im ne piše na osobnoj iskaznici adresa 
Kukurini, nego Marišće. 
Pročelnica je rekla da to još nije ispitala. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran moli vijećnike da sve primjedbe građana vezane 
uz izgradnju vodovoda Marišća jave u općinu, bilo po pitanju mostića ili nečeg 
drugog. 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da je Edo Vretenar nadzorni pa će on i načelnik 
biti s njim u kontaktu. 
Vijećnik Antun Selar pita da li se sastajala Komisija za promet, da li je nešto 
radila po pitanju signalizacije. 
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Odgovoreno mu je da se nije sastala Komisija za promet, a načelnik je 
informirao da ima saznanja da će se na državnoj cesti na području Općine Pićan 
napraviti dvije autobusne stanice. Rekao je da imamo dosta upita za autobusne 
stanice kod Petrinčići i Jurani i da je po tom pitanju Županijska uprava za ceste 
rekla da općina mora izraditi projekat, odnosno projektirati i izgraditi autobusne 
stanice. 
Rekao je da će sopćina ići u izradu projekata, a rebalansom će se predvidjeti 
sredstva za izgradnju autobusnih stanica. 
Budući više nitko nije imao nikakvih pitanja, načelnik Ivan Franković je svima  
zaželio sretnu novu godinu, te se svima zahvalio na suradnji i pozvao sve na 
domjenak u Tomažiće, a na kraju sjednice će vijećnicima podijeliti puricu i 
kalendar. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je svima zaželio čestit Božić i sretnu i uspješnu 
novu godinu uz puno zdravlja i sreće. 
Predsjednik vijeća je zaključio rad sjednice u 18,35 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                               Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran, ing.                                                                           


