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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/18-01/8 
Ur.broj: 2144/05-01-18-2 
Pićan, 22.05.2018. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
22.svibnja 2018. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,00 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, Samanta Floričić Fonović, vježbenik i Mirjana Ban, zapisničar. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum 
postoji. Rekao je da su sve materijale vijećnici dobili na tabletu. 
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednik vijeća 
je dnevni red dao na glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.godinu, 
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.godinu, 
4. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja 

Općine Pićan, 
5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za učeničke stipendije za školsku 

godinu 2017./2018. 
6. Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan, 
7. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća     

             Općine Pićan 

           
  Zapisnik sa 6.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, dao je zapisnik na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Suzdržan“ i 1 neizjašnjenim, je usvojen Zapisnik 
sa 5.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan. Predsjednik vijeća Silvan 
Juran se nije izjašnjavao, jer nije bio prisutan na prošloj sjednici. 
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AD-2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.godinu 

 
          Predsjednik vijeća Silvan Juran je zamolio gđu Vesnu Krpan da iznese 
kratko obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 
2017.g. 
Gđa Vesna Krpan je upoznala da ostvarenje prihoda i primitaka za 2017.g. 
iznosi 15.975.914,60 kn, a rashoda i izdataka 13.382.096,69 kn što rezultira 
viškom prihoda od 2.593.817,91 kn. Ovom višku prihoda pribraja se preneseni 
višak iz 2016.g. u visini od 1.001.911,32 kn, te se u 2018.g. prenaša ukupni 
višak prihoda od 3.595.729,23 kn. 
Podsjetila je da je Proračun Općine Pićan za 2017.g. prihvaćen na Općinskom 
vijeću 29.12.2016.g.u iznosu od 19.310.000,00 kn, a I. Izmjene i dopune su 
donijete na sjednici Općinskog vijeća 08.03.2017.g. temeljem kojih su prihodi i 
primici ostali nepromjenjeni, a rashodi i izdaci su povećani 1.001.920,00 kn što 
je preneseni višak prihoda iz ranijih godina, pa su iznosili 20.311.920,00 kn. 
II.Izmjene i dopune proračuna donijete su na sjednici 04.08.2017.g. tada se 
visina proračuna nije mjenjala, samo je izvršena preraspodjela pojedinih rashoda 
i dodane su nove aktivnosti – Interreg projekt Živa štrigarija i škola plivanja. 
III. Izmjene i dopune donesene su na sjednici 12.10.2017.g. Tada se visina 
proračuna nije mjenjala, tj.prihodi i primici su ostali 19.310.000,00 kn, a rashodi i 
izdaci su bili 20.311.920,00 kn. Onda je napravljena preraspodjela rashoda 
između glava, odnosno planiranih 2.000.000,00 kn za izgradnju vatrogasnog 
doma, prebačeno je na asfaltiranje nerazvrstanih cesta.  
Gđa Vesna Krpan je detaljnije obrazložila izvršenje proračuna za 2017.g. po 
razredima, skupinama, glavama, programima i aktivnostima. 
Nakon  toga je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Vijećnik Branko Ružić je zamolio da se u buduće ovako obimni i bitni dokumenti, 
posebno kad se radi o proračunu, godišnjem izvještaju ili rebalansu šalju 
vijećnicima u papirnatom obliku radi lakšeg praćenja izlaganja. 
Ističe da su prihodi jako veliki, a svugdje se pomalo troši. Istaknuo je da se za 
infrastrukturu, samo za asfaltiranje potrošilo 5 mil kuna, a nije se ništa utošilo za 
vatrogasni dom u Sv.Katarini. Ima osjećaj da se asfaltira ljudima u kampanju, 
kokošinjce, po privatnim parcelama i smatra da to nikako nije u redu. Ako se 
nekome asfaltira po privatnoj parceli, onda bi vlasnik parcele trebao dati 
suglasnost za to.        
Što se tiče vatrogasnog doma, projekat za izgradnju doma je trebala kandidirati 
Udruga DVD Pićan, a ne Općina, pa je stoga odbijena kandidatura. 
Smatra da se s tolikim sredstvima u proračunu, nešto moglo uložiti u 
gospodarstvo. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je vijećnik Ružić rekao krivi podatak 
za asfaltiranje, na što je gđa Vesna Krpan rekla da je za asfaltiranje utrošeno 
2.400.000,00 kn.  
Na pitanje vijećnika Ružića da li se plaćanje leasinga odnosi na Fiat, gđa Vesna 
Krpan je odgovorila da je to leasing za FIAT DOBLO. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita zašto se mjenicu za Dovođu knjižilo pod 
troškove uprave. 
Gđa Vesna Krpan je odgovorila da se prilikom donošenja proračuna planiralo 
Dovođu na toj stavci i sada se to nije moglo promijeniti. Mišljenja je da se možda 
moglo staviti u komunalnu infrastrukturu, a tih 900.000,00 kn se odnosi na trošak 
kamata.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se glavnicu platilo 2016.godine. 
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Potpredsjednik vijeća Dean Močinić moli načelnika za obrazloženje velikih 
potraživanja od komunalne naknade. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da stručne službe šalju opomene, ništa nije u 
zastari i ako bude trebalo slati će se ovrhe. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je objasnio da su se sredstva iz proračuna 
namjenski i planski utrošila, ali se nije stiglo sve po planu utrošiti. Dodao je da 
mu teško padaju kamate od 900.000,00 kn i da su ranije došle na naplatu, 
općina bi bila u blokadi. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je dao 
Godišnji izvještaj na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijet Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.g. 
     

AD-3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je materijal po točki dnevnog reda 
dostavljen vijećnicima uz poziv, te je zamolio gđu Vesnu Krpan za obrazloženje.  
Gđa Vesna Krpan je objasnila da se ovom Odlukom utvrđuje namjena i vrši 
preraspodjela rezultata iskazanog u financijskim izvještajima na dan 
31.12.2017.g. 
Rekla je da višak prihoda poslovanja iznosi 8.383.616,66 kn, manjak prihoda od 
nefinancijske imovine iznosi -4.754.232,08 kn, a manjak primitaka od financijske 
imovine je -33.655,35 kn. 
Manjak prihoda od financijske i nefinancijske imovine pokriva se viškom prihoda 
poslovanja i za isti iznos se zadužuje višak prihoda poslovanja. 
Nakon izvršene preraspodjele na kontu 92211 višak prihoda poslovanja ostaje 
iznos 3.595.729,23 kn za prijenos u slijedeće obračunsko razdoblje. 
Ostvareni višak prihoda planirati će se u I.Izmjenama i dopunama Proračuna za 
2018.g., a utrošiti će se za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
te za nabavu nove dugotrajne imovine. 
Po završetku njenog izlaganja, otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić je konstatirao da je to sada zakonski dozvoljeno, a ranije 
se to nije moglo. 
Gđa Vesna Krpan je odgovorila da se to imalo i prošle godine. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da općina ulazi u 2018.g. sa viškom 
prihoda od 3,595 mil koje će moći preraspodjeliti. 
Gđa Vesna Krpan je objasnila da se planirao višak prihoda od 4,5 mil, pa će se 
rebalansom trebati svesti na 3,595 mil kuna. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je dao 
Odluku na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je donijeta Odluka o raspodjeli 
rezultata za 2017.godinu. 
 

AD-4. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s 

područja Općine Pićan 

 

 
Prijedlog Pravilnika je dat vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran zamolio pročelnicu Martinu Bilić obrazloženje točke. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da s obzirom da vijećnici imaju materijal, neka 
pitaju, pa će im na konkretno pitanje odgovoriti. 
Otvorena je rasprava. 
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Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da u članku 1 piše da je stipendija namjenjena 
za trogodišnje i četverogodišnje srednje škole. Ona misli da postoje i 
dvogodišnje srednje škole za djecu s posebnim potrebama. 
Pročelnica je rekla da se ne želi izostaviti takvu djecu,  i ako je to tako, uključiti 
će se i njih, pa će to  provjeriti.  
Vijećnica Jasmina Slivar smatra da u članku 4. Pravilnika treba biti isplata 
stipendije samo na žiro račun, na što ju je gđa Vesna Krpan ispravila i rekla da 
može i na tekući, a nekad prije se smjelo isplaćivati samo na žiro račun. 
Vijećnica Jasmina Slivar je istaknula da u članku 6.piše da se natječaj za 
stipendije raspisuje u 8.mjesecu i ona smatra da je to rano, jer tada još budu 
popravni ispiti, a i studenti imaju upise kasnije.  
Načelnik je objasnio da je to za učenike i predlaže da se natječaj raspiše u 
8.mjesecu kako piše u pravilniku, ali da bude duže otvoren. 
Vijećnica Jasmina Slivar ima primjedbu na članak 9.gdje piše da dokumentacija 
ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Smatra da to nije 
moguće. 
Osim toga Jasmina Slivar ističe da se u čl.13 vidi da studenti koji upisiju prvu 
godinu studija ne dobivaju na taj račun bodove. Ističe da se iz tog razloga ranije 
dešavalo prilikom izradi rang listi da studenti prve godine padno na samo dno 
bodovne liste. Stoga predlaže da se studentima I.godine doda 10 bodova. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da po ovom prijedlogu Pravilnika nema 
bodovanja za prvu godinu i slaže se s tim da se stavi 10 bodova za I. godinu. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić predlaže da se pusti ovako, jer ionako 
stipendije dobivaju svi, pa će se kroz praksu vidjeti potrebe ako nešto treba 
mjenjati. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita zašto se po čl.14 može dobiti bodove za samo 1 
natjecanje. Ističe da je razlika ako je netko bio na tri natjecanja, nego ako je bio 
na jednom natjecanju i smatra da bi trebalo nagraditi one koji su bili na više 
natjecanja. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da se uzima najbolji rezultat. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da u čl.18 piše da se potvrdu o prebivalištu treba 
donijeti u 9.mjesecu, a potvrdu o upisu u 10.mjesecu, te pita zašto se to ne bi 
moglo istovremeno donijeti da ljudi ne moraju više puta dolaziti u općinu. 
Ona ne zna što općini znači da se donese potvrdu o prebivalištu u 9.mjesecu, 
nije joj jasno zašto zasebno donositi dokumente, zašto ne mogu donijeti sve 
odjedanput. 
Načelnik je rekao da mogu poslati e-mailom, ne moraju dolaziti u općinu. 
Vijećnica Jasmina Slivar predlaže da se u čl.20 doda korištenje porođajnog 
dopusta. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da to spada pod ostale opravdane razloge, 
jer kako sve razloge upisati, odnosno uvrstiti tu. 
Vijećnica Jasmina Slivar smatra da porođajni dopust treba staviti u Pravilnik, kao 
i u čl.23 gdje treba staviti odgodu otplate kad je netko na porođajnom dopustu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se onda po tome može staviti još 
masa drugih opravdanih razloga, ali kamo bi to dovelo, uvijek bi netko imao još 
nešto za dodati. Rekao je da se po tom članku (čl.20)  trudnice mogu opravdati 
po postojećim razlozima, ne treba to još posebno dodavati i izdvajati. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da ima još par stvari koje treba staviti u 
Pravilnik, ali misli da nije hitno, jer će se natječaj raspisati u 8.mj., pa će se još 
moći o tome raspravljati. 
On predlaže da se unesu promjene za rok produljenja natječaja i da se 
dokumentacija dostavi u kasnijem terminu. 
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Predsjednik vijeća Silvan Juran predlaže da se u članku 1. briše „trogodišnje i 
četverogodišnje“ i upiše „učenicima srednjih škola“, te je prijedlog dao na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je usvojen prijedlog. 
Po prijedlogu vijećnice Jasmine Slivar za čl.6, predsjednik vijeća je pita da li da 
se mijenjaju riječi „do kraja kolovoza“ ili će se u natječaju definirati koliko traje 
natječaj, a da u Pravilniku ostane da se natječaj raspisuje do kraja kolovoza. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da može ostati kako piše u Pravilniku, ako se 
natječajem definira da ostaje otvoren do kraja upisnih rokova. Mišljenja je da je 
tako u redu, pa  u Pravilniku može ostati kako je, te ne treba glasati za to. 
Sa prijedlogom vijećnice Jasmine Slivar da se u čl.13 boduje sa 10 bodova 
I.godina studija, predsjednik vijeća Silvan Juran se slaže i daje prijedlog na 
glasanje.  
Prijedlog je usvojen većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“. 
Nakon toga predsjednik vijeća pita vijećnicu Jasminu Slivar da li želi da se glasa 
za njezin prijedlog po čl.14 za bodovanje svih natjecanja ili će od prijedloga 
odustati, na što je ona odgovorila da odustaje od prijedloga. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran i pročelnica Martina Bilić su po čl.20 po kojem 
vijećnica Jasmina Slivar predlaže da se doda trudnoća kao opravdani slučaj rekli 
da se opće poznato da je trudnoća opravdani slučaj. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da ostaje pri prijedlogu i traži da se trudnoća 
upiše kao opravdani slučaj.      
Predsjednik vijeća je dao prijedlog na glasanje.  
„ZA“ prijedlog su glasala 3 vijećnika, a 8 je bilo „Protiv“, pa prijedlog nije usvojen. 
Po prijedlogu vijećnice Jasmine Slivar da se u čl.23.stavak 2.doda riječ 
„trudnoća“ kao razlog odgode plaćanja, predsjednik vijeća se slaže i misli da to 
nikako neće škoditi. 
Na to je vijećnik Antun Selar rekao da se onda može dodati lomove kukova ili 
karcinome i nabrajati pojedinačne razloge u nedogled. 
Pročelnica Martina Bilić predlaže da se doda „iz posebno opravdanih razloga“. 
Vijećnik Fabricio Lukež  je rekao da sada ne treba specificirati razne bolesti i ako 
je prije u nekom članku bila trunoća suvišna, neka i sad ostane suvišna, jer su 
onda kontradiktorni. Smatra da nema smisla glasati za to sada, kada se ni prije 
nije izglasalo.  
Vijećnik Antun Selar je rekao da se može napisati „teških socijalnih ili 
zdravstvenih uvjeta“.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da to nije bolest i misli da se trudnoća 
može dodati, a vijećnica Jasmina Slivar je rekla da ostaje pri svojem prijedlogu. 
Predsjednik vijeća je dao prijedlog na glasanje. 
„ZA“ prijedlog su glasala 3 vijećnika, 7 je bilo „Protiv“ i 1 „Suzdržan“, pa prijedlog 
nije usvojen. 
Prijedlog po čl.18.  da se „dokumentacija dostavi jednom godišnje do kraja 
listopada“ je također dat na glasanje i usvojen je jednoglasno sa 11 glasova 
„ZA“. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao kompletan Pravilnik sa 
izglasanim izmjenama na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je usvojen Pravilnik o dodjeljivanju 
stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan. 
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AD-5.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za učeničke stipendije za 

školsku godinu 2017./2018.   

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima uz poziv, pa je predsjednik 

vijeća Silvan Juran zamolio pročelnicu za obrazloženje. 

Pročelnica Martina Bilić je objasnila prijedlog da se za ovu školsku godinu 

raspiše natječaj do 15.06., a odnosio bi se na period za dobivanje stipendija od 

01.01.2018.-30.06.2018.g. 

Vijećnik Fabricio Lukež je napustio sjednicu u 20,22  sata zbog privatnih razloga, 

odnosno obaveza. 

Predsjednik vijeća je otvorio raspravu i budući se nitko nije javio za raspravu, 
Odluka je data na glasanje.  
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o raspisivanju javnog 
natječaja za učeničke stipendije za školsku godinu 2017./2018. 
 

AD-6.  Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan 

 
Pročišćeni tekst Statuta Općine Pićan poslat je vijećnicima uz poziv, te je 
predsjednik vijeća Silvan Juran dao riječ pročelnici da obrazloži točku. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da su Izmjene i dopune Statuta donijete na 
prošloj sjednici, a ovo je samo pročišćeni tekst radi lakšeg snalaženja u 
propisima. 
Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao točku 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o prihvaćanju Pročišćenog 
teksta Statuta Općine Pićan.  
 
AD-7. Vijećnička pitanja  
 
Vijećnik Branko Ružić pita kada će se osnovati mjesni odbori, a sve temeljem 
Statuta i prava mjesnih odbora. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da će mu se odgovor dostaviti pismeno. 
Na pitanje vijećnika Branka Ružića tko je učestvovao u odluci o raspodjeli 
sredstava udrugama, pročelnica Martina Bilić je rekla da je načelnik. 
Na pitanje vijećnika Branka Ružića da li su članovi Lovačkog društva 
„Kamenjarka“ Pićan upoznati s tim, pročelnica Martina Bilić je odgovorila da jesu 
putem Weba. 
Vijećnik Branko Ružić je pitao zbog čega se Udruzi tartufara odobrilo 15.000,00 
kn, a Lovačkom društvu 1.000,00 kn. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da im se prošle godine nije odobrilo 
25.000,00 kn, pa im se ove godine odobrilo 15.000,00 kn za čišćenje staza. 
Dodao je da se Udruzi poljoprivrednika dalo 50.000,00 kn, a ne 70.000,00 kn, a 
sve drugo se raspodjelilo prema sredstvima u Proračunu. 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da je razočaran sredstvima dodjeljenim 
Lovačkom društvu „Kamenjarka“ Pićan, jer je to ipak najstarije društvo na 
pićanštini i zavrijede više. 
Ističe da ako je sada kasno za dodjelu sredstava kroz natječaj, onda predlaže da 
im se pomogne na neki drugi način. 
Načelnik je objasnio da se predlani dalo Lovačkom društvu 30.000,00 kn, a lani 
im se sve asfaltiralo ispred doma. Oni su uzeli kredit pa će im se druge godine 
pomoći u plaćanju kredita, jer se iduće godine neće pomoći tartufarima. 
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Načelnik Ivan Franković ističe da se ne može svake godine davati istima ista 
financijska sredstva. 
Potpredsjednik Dean Močinić je konstatirao da odluku donosi načelnik, te pita 
što onda radi Komisija. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da Povjerenstvo ne donosi odluku o dodjeli 
sredstava. Povjerenstvo pregleda pristigle zamolbe, ono obavlja tehnički dio, 
odnosno utvrdi da li su zamolbe kompletirane, te popiše koliko svaka udruga 
traži i za koje potrebe. 
Vijećnik Branko Ružić pita da li može dobiti kriterije za ocjenjivanje, na što je 
pročelnica Martina Bilić odgovorila da su kriteriji objavljeni uz sam natječaj na 
web stranici. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran vjeruje da će se druge godine dodijeliti sredstva 
lovačkom društvu barem u iznosu kredita.     
Osim toga zamolio bi predsjednika lovačkog društva da dobivena sredstva na 
vrijeme opravdaju. Smatra da bi bilo fer i korektno da su na vrijeme predali 
izvještaj o utrošenim sredstvima, te ističe da im se može dati neka sredstva za 
čišćenje staza. 
Načelnik je rekao da su to napravili tartufari i očistili staze. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je usput spomenuo tartufare, jer je to 
djelatnost kao i sve druge. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da bi lovačko društvo trebalo smanjiti 
starosnu dob za plaćanje članarine. 
Vijećnik Antun Selar moli od načelnika informaciju vezanu za prometnu 
signalizaciju na autobusnim stanicam na području Općine Pićan. 
Načelnik je objasnio da projektant VEMA ING ne može raditi takve projekte, a 
općina ih mora napraviti, odnosno isfinancirati, pa će se rebalansom predvidjeti 
sredstva za prometnu signalizaciju kod vrtića i na autobusnim stanicama. Dodao 
je da se radi na tome. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da je na Mostu Pićan bila autobusna čekaonica koju 
su prilikom rekonstrukcije ceste srušili, pa bi je trebalo ponovno napraviti. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da sutra ima sastanak sa Županijskom 
upravom za ceste, pa će pitati i za čekaonicu na Mostu Pićan, a razgovarati će i 
o saniranju cesta za Oršanići i Tupljak, o staroj cesti od Pićna do Franeta, kao i 
za Floričiće. 
Vijećnik Miljenko Baćac predlaže da se naruče tabele za sela, na što je načelnik 
rekao da će se to naručiti.     
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita u kojoj fazi je vatrogasni dom u 
Sv.Katarini. 
Načelnik je odgovorio da će se po tome krenuti ove godine, dati će se zahtjev za 
kredit i sa predviđenim iznosom iz proračuna se ide u javnu nabavu i u izgradnju. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je ukazao na problematiku da kamioni – 
šleperi za Rockwool zalutaju, odnosno idu u Rockwool preko Tupljaka i 
uništavaju cestu, pa predlaže da se u Zajcima stavi znak za Rockwool prema 
Potpićnu. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da se baš danas predalo zahtjev za prometni 
znak u Lukežima da pokazuje put za Rockwool, jer kamioni - šleperi dođu u 
Pićan i ne mogu dalje po staroj cesti. 
Više se nitko nije javio za riječ pa se predsjednik vijeća Silvan Juran zahvalio 
vijećnicima i stručnoj službi, te zaključio rad sjednice u 20,45 sati. 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran                                                                           


