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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/18-01/10 
Ur.broj: 2144/05-01-18-2 
Pićan, 08.06.2018. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
08.lipnja 2018. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,30 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, predstavnici RUNE, Kristian 
Reissman, novinar „Labinštine info“ , Adriano Šćulac novinar „5 portala“ i Mirjana 
Ban, zapisničar. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne, a posebno predstavnike 
tvrtke RUNE i konstatirao da kvorum postoji. Rekao je da su sve materijale 
vijećnici dobili na tabletu. 
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Predložio je izmjenu dnevnog reda odnosno zamjenu redosljeda točki 1.i 2 zbog 
toga što će predstavnici RUNE-a obrazlagati točku, pa da ne čekaju. 
Stoga je dao na glasanje promjenu redosljeda točki dnevnog reda.  
Prijedlog za zamjenu točki dnevnog reda je jednoglasno usvojen sa 11 glasova, 
„ZA“. 
Nakon toga je dao dnevni red na glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 

1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Pićan za potpisivanje 
Sporazuma o izgradnji na području Općine Pićan temeljem iskazanog 
interesa za vlastito ulaganje u širokopojasne mreže slijedeće generacije, 

2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Pićan, 

3. Vijećnička pitanja. 
 

 

AD - 1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Pićan za 

potpisivanje Sporazuma o izgradnji na području Općine Pićan temeljem 

iskazanog interesa za vlastito ulaganje u širokopojasne mreže slijedeće 

generacije 

 

Predsjednik vijeća je po točki dnevnog reda dao riječ pročelnici Martini Bilić koja 
je objasnila da je prijedlog Sporazuma poslala vijećnicima i pozdravila 
predstavnike RUNE Adria telekomunikacijska infrastruktura za širokopojasni 
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Internet gosp. Sašu Ukića, direktora i Davora Cara, voditelja projekta. Zamolila ih 
je za obrazloženje točke dnevnog reda. 
Gosp.Saša Ukić je rekao da se je pred potpisivanjem Ugovora, odnosno 
Sporazuma koji će kratko obrazložiti. 
Rekao je da je cilj širokopojsne mreže da u svakoj kući bude brzina minimalno 
100 MB, a RUNE gradi infrastrukturu, a ne pruža uslugu. Za uslugu se sklapa 
ugovor sa izabranim teleoperaterom (HT, VIP i dr.) 
Upoznao je da se projekt RUNE provodi u cijeloj državi i Sloveniji, a vrijednost 
radova u Istri i Primorskogoranskoj županiji je je 80 mil. 
Objasnio je da je investitor Investicijski fond iz Bruxselesa na nivou Europe u 
ruralnim krajevima. Ističe da to nisu bespovratna sredstva, investitor ih mora 
vratiti što znači da projekt mora biti profitabilan. 
Za krajnjeg korisnika to znači da će moći izabrati operatera, a domaćinstvo, 
odnosno krajnji korisnik će morati uplatiti RUNE-u 750,00 kn, a s operaterom će 
sklapati ugovor. 
Jedinicu lokalne samouprave to ne košta ništa, investicija je pokrivena od strane 
CBF, a oni od jedinice lokalne samouprave traže da im pomogne u komunikaciji 
s krajnjim korisnikom i da imaju pristanak od samog vrha. Ne žele raditi nešto na 
području Općine bez da obavjeste o tome općinu i za sve upite su na 
raspolaganju. Oni su iz Opatije – Veprinac i neće nikamo pobjeći. Istaknuo je da 
oni neće uzeti pare i pobjeći, samo bi željeli da im općina pomogne u 
komunikaciji s krajnjim korisnicima i da se na općinskoj web stranici može vidjeti 
u kojoj je fazi projekt. 
Objasnio je da će RUNE Adria izgraditi tu složenu infrastrukturu, a ako jedinice 
lokalne samouprave imaju neku postojeću infrastrukturu (vodovod, kanalizaciju i 
dr.) da im dozvoli korištenje za kompletiranje cijelog projekta koji mora biti 
završen do kraja 2020.g.    
Na kraju prezentacije je gosp. Saša Ukić, direktor RUNE-a rekao da je završio s 
izlaganjem, te da vijećnici mogu pitati što god im nije jasno. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu i dao riječ gosp.Davoru Caru, 
tehničkom direktoru. 
Gosp. Davor Car je rekao da su oni izrazili komercijalni interes za gradnju i dužni 
su na sve adrese koje su iskazali, pružiti infrastrukturu. Dodao je da ako ima još 
nekih adresa koje nisu iskazane, riješiti će ih se usput. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Deana Močinića koliko imaju adresa na 
području Općine Pićan za napraviti, odgovorio je da ima 560. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da Općina Pićan ima 580 
domaćinstava, te pita zašto su crvene točkice. 
Gosp.Car je odgovorio da na pojedinim adresama nitko ne živi, ima i takvih 
slučajeva. 
Na to je potpredsjednik vijeća Dean Močinić rekao da će biti zadovoljan da ove 
crvene točke postanu zelene.  
Vijećnik Branko Ružić pita što je sa postojećom mrežom HT-a, jer negdje su 
odranije postavljeni optički kabeli ili će RUNE graditi nove kanale. 
Odgovoreno mu je da će se koristiti svu postojeću infrastrukturu, za sve one 
cijevi koje ima HT  će se s njima dogovarati za korištenje. Gosp. Car je rekao da 
je bakrena mreža vlasništvo HT-a. Ističe da u Sloveniji kada 80% korisnika pređe 
na optiku, onda onih 20 % koji koriste bakrenu mrežu mora preći na optiku. 
Objasnio je da oni neće kopati ni metra, jer će koristiti sve postojeće cijevi. 
Vijećnik Branko Ružić je objasnio da su Istra i Primorsko goranska županija 
napravili kompletno novu mrežu prije prodaje HT-a, te da ima 13700 km 
podzemne mreže i 17.500 km nadzemne.  
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Gosp. Saša Ukić je rekao da je do svih centrala u Istri došla optika kroz cijevi, a 
oni će sličnom mrežom kao što ima HT ići prema krajnjim korisnicima. Istaknuo 
je da će ići prema krajnjim korisnicima nadzemnim kablovima, prema 90 % 
korisnika će ići nadzemni kabel, a ostalo podzemni. Dodao je da će se koristiti 
stupovi i od „Elektre“. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita da li će 750,00 kn biti cijena za svih, bez obzira 
gdje se nalaze. 
Odgovoreno joj je da je cijena za svih jednaka.   
Na pitanje vijećnice Jasmine Slivar da li će se moći netko uključiti u to nakon 
2020.g. ako odluči, odnosno kada god bude htio, gosp. Car je odgovorio da 
mogu, jer će RUNE to i održavati. Oni će se dogovoriti s Crimsonom i Teletimom 
o održavanju. 
Oni očekuju pravu navalu nakon dvije godine, kad se vidi da na optiku ne utječu 
vremenske prilike. 
Vijećnik Antun Selar je rekao da su ove crvene točkice raspršene, te pita koliko 
bi to kasnije koštalo. 
Gosp. Saša Ukić je odgovorio da oni imaju obvezu izgraditi ovo što je obilježeno 
zeleno, a trebati će pomoć lokalne zajednice prilikom izgradnje kod ishodovanja 
prava služnosti, da pokušaju smanjiti trošak. 
Ističe da im je godišnji najam viši nego povrat od tog interesa. 
Informirao je da za crveno obilježene adrese postoji mogućnost da se svi 
zajedno okrupne i traže kao jedinica lokalne samouprave sredstva od EU 
fondova, pa da im u tome pomognu. 
Za te točke za koje ne postoji komercijalni interes treba tražiti od evrope 
bespovratna sredstva za tu infrastrukturu. Istaknuo je da postoji problem kod 
dodjele sredstava, jer je ovdje u Istarskoj i Primorskogoranskoj županiji indeks 
razvijenosti velik pa ta sredstva odu u Slavoniju, odnosno tamo gdje je indeks 
razvijenosti manji. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je konstatirao da to znači da su se RUNE 
obavezali omogućiti spajanje svih 569 adresa što je gosp.Ukić potvrdio. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Deana Močinića što ako tamo nitko ne živi, 
gosp. Car je odgovorio da omogućiti znači da je postavljen distribucijski ormar, 
onda je to omogućeno.  
Crvene točkice jesu raštrkane i znaju da će u početku imati malu 
zainteresiranost ali ako bude više korisnika zainteresirano (7 ili više), onda će se 
ići u izgradnju, a za 1 sigurno neće. 
Gosp. Saša Ukić je još dodao da ukoliko postoje cijevi koje će moći koristiti, to 
će uvelike omogućiti razvijanje, a rok je vrlo kratak i morati će se koncentrirati na 
ono što im je obveza. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da imamo jako puno raštrkanih kuća, a 
pročelnica Martina Bilić je informirala da su na popisu 883 adrese, od čega je 
569 zelenih i 313 crvenih. 
Direktor Saša Ukić je objasnio da prilikom pokupljana adresa, nisu znali da li su 
naseljene ili ne. Sve adrese su bile u upitniku za javnu raspravu. 
Načelnik Ivan Franković je rekao kako misli da neće biti problema da se u toku 
izgradnje spoji crvene točkice. 
Direktor Saša Ukić je rekao da će distributivni čvor pokriti 50 adresa i svakako će 
se usputne adrese spojiti, a cilj im je pokriti sve. 
Načelnik je rekao da su problematični Grobnik i Medigi, a općini je cilj da svaka 
obitelj koja želi bude obuhvaćena. 
Gosp. Davor Car je rekao da je usputnih adresa sve skupa 615, a ostalo bi 200 
adresa nepokrivenih, točnije 267. 
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Načelnik je informirao da u Grobniku imamo 5 obitelji, na što je gosp. Car rekao 
da po ovome što imaju oni, Grobnik ima 10 adresa, a ima 5 domaćinstava. 
Načelnik je rekao da će se vidjeti isplativost, po njemu su najkritičniji Grobnik i 
Krbune, jer su daleko i raspršeni, a smatra da se Montovane može spojiti. 
Gosp. Car je odgovorio da ako postoje cijevi, onda se može ići tamo, na što se 
vijećnik Ružić Branko nadovezao i rekao da onda se može ići svugdje gdje 
postoji vodovod, jer su cijevi. 
Gosp. Car je rekao da nije to baš tako i objasnio zašto se svugdje ne može ići po 
vodovodnim cijevima. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je 
zaključio diskusiju i dao točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o davanju suglasnosti 
načelniku Općine Pićan za potpisivanje Sporazuma o izgradnji na području 
Općine Pićan temeljem iskazanog interesa za vlastito ulaganje  u širokopojasne 
mreže slijedeće generacije. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran se zahvalio predstavnicima RUNE-a i zaželio im 
puno posla, na što je direktor Saša Ukić rekao da je to veliko breme, oni će to 
financirati i očekuju pomoć općine da ne postane od malog kamenčića lavina. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je potvrdio da će im Općina Pićan pružiti svu 
moguću pomoć. 

 

AD-2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Pićan 

 
          Predsjednik vijeća Silvan Juran je po točki dnevnog reda zamolio 
pročelnicu Martinu Bilić da iznese kratko obrazloženje. 
Pročelnica Martina Bilić je upoznala da se Općina Pićan proteže na 4 
katastarske općine: Pićan, Tupljak, Krbune i Grobnik i prema popisu Državne 
geodetske uprave na području Općine Pićan se nalazi ukupno 956 katastarskih 
čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH čija ukupna površina iznosi 
109,8533 ha. 
Upoznala je da je novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu stupio na snagu 
09.03.2018.kojim je predviđena izrada Programa upravljanja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države, putem kojeg će se definirati uvjeti raspolaganja 
zemljištem. 
Program donosi Općinsko vijeće na prijedlog načelnika uz prethodno mišljenje 
županije i suglasnost Ministarstva za poljoprivredu. Zbog vrlo kratkog roka za 
donošenje programa i uz stručnu pomoć gosp. Milana Oplanića iz porečkog 
Instituta za poljoprivredu još uvijek se nije uspjelo dobiti sva potrebna očitovanja 
od Županijskog odjela za prostorno uređenje, Ureda državne uprave, Hrvatskih 
šuma i Hrvatskih voda i kompletirati Program. 
Objasnila je da će se nakon što se dobiju sva potrebna očitovanja i kompletira  
Program, isti biti dostavljen na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i na 
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
Rekla je da su tijekom javnog uvida koji je trajao od 21.05.do 05.06.zaprimljene 
tri primjedbe o kojima će vijeće odlučivati u roku od 30 dana. 
Objasnila je da je donošenje ovog programa hitno i bitno, jer za jedinice koje ne 
donesu program u roku, odnosno do 08.06. izradu programa će morati preuzeti 
Istarska županija, pa bi prihod od dugoročnog zakupa (65%) bio gubitak za 
općinu. 
Prihod ostvaren od zakupa poljoprivrednog zemljišta se dijeli na prihod državnog 
proračuna 25%, prihod županije 10% i prihod općine 65%.  
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Donošenjem ovog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem će 
dominantni oblik raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine 
Pićan biti zakup i na taj način će se ubuduće koristiti sve predmetne katastarske 
čestice, a do sada Općina Pićan nije davala u zakup poljoprivredno zemljište, 
odnosno nije sklapala ugovore s korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta. 
Davanjem poljoprivrednog zemljišta u zakup se želi zadovoljiti potrebe lokalnih 
poljoprivrednih gospodarstava budući da je Zakonom predviđeno trajanje zakupa 
25 godina uz mogućnost produljenja na još jedno takvo razdoblje. 
Također takvim načinom raspolaganja zemljištem Općina Pićan želi spriječiti 
korištenje poljoprivrednog zemljišta u neproizvodne svrhe i njegovu prenamjenu, 
zapuštanje, obrastanje višegodišnjim drvenastim raslinjem ili devastaciju. Rekla 
je da po ovom planu Općina Pićan neće vršiti prodaju poljoprivrednog zemljišta 
već je cjelokupna površina predviđena  za davanje u zakup, a maksimalna 
površina za zakup je 20,00 ha. 
Pročelnica Martina Bilić je još dodala da za ostale namjene, odnosno 
prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe nije predviđena 
nijedna katastarska čestica. 
Nakon njenog izlaganja je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je konstatirao da bi Općina imala veliki 
gubitak ukoliko se ne donese ovaj Program. 
Pročelnica je odgovorila da bi bio gubitak 65%, ali sada još nemamo točan 
podatak. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je 20 ha u zakupu malo ako se netko želi 
ozbiljnije baviti poljoprivredom, ali je činjenica da Općina Pićan nema velike 
parcele, najveća parcela je od 5 ha, pa misli da ne bi trebalo ograničavati zakup. 
Konstatirao je da budući sada najma nema, sve ovo što ljudi sada koriste je 
korištenje na divlje. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da se pred 2 godine napravilo ugovore o najmu 
poljoprivrednog zemljišta, ali ih se poslalo Ministarstvu i još uvijek su ti ugovori u 
Ministarstvu. 
Tada se bilo pokrenulo postupak za davanje u zakup zemljišta svima koji su 
zainteresirani. 
Mišljenja je da bi bilo najbolje zemljište dati u zakup, ne ga odmah prodati, a i 
sve parcele na našem području su male, od 500 – 1.000 m2 i općina može 
maksimalno prodati 25% u vlasništvu RH. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da ugovor koji nije potpisan nije pravovaljan. 
Načelnik se ne slaže s tim i kaže da svi ti zainteresirani ljudi koji su se javili za 
zakup već od ranije obrađuju tu zemlju i to već više godina. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da je po ovom prijedlogu onemogućena 
prodaja, a ni program se neće moći stalno mjenjati. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se za sada neće moći prodavati, ali kada 
se napravi analiza parcela, onda će se moći dati u prodaju. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da Zakon ne ograničava općinu kako će i kada 
mijenjati Plan, a zakup se daje na 25 godina. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se nekad imalo puno poljoprivrednog 
zemljišta, ali ga se rasprodalo. Maksimalna  veličina čestice, odnosno parcele 
što je sada imamo je 5 ha. 
Vijećnik Antun Selar je rekao da je pročelnica rekla da su bile 3 primjedbe na 
ovaj prijedlog programa, pa pita  kakve su to primjedbe. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da su 2 primjedbe bile za zemljište koje je 
nekad bilo u privatnom vlasništvu, ali općina to neće moći rješavati, a treća 
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primjedba je bila od potpredsjednika vijeća Deana Močinića gdje se jedna 
parcela vodi kao pašnjak, a sada je na njoj izgrađen put. 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da je put godinama tu i on bi trebao preći u 
vlasništvo općine. 
Načelnik je objasnio da ukoliko se to želi mora se kompletno snimiti put, ucrtati 
ga i uknjižiti se, a to su veliki troškovi, jer samo snimanje puno košta.   
Predsjednik vijeća Silvan Juran se slaže s gosp. Ružićem u tome da ne bi 
ograničavao zakup na 20 ha, ali nije optimista za toliko zainteresiranih. Ističe da 
je bilo u dolini rijeke Raše poljoprivrednog zemljišta, ali su industrijski objekti 
uništili zemlju. Osim toga dolina Raše je rasprodana i ne vidi gdje će općina moći 
dati zemljište u zakup, osim ovih malih parcelica gdje je vinograd. Smatra da je 
dobro da ljudi koriste to zemljište, jer se barem zemlja obrađuje. Predsjednik 
vijeća Silvan Juran pita vijećnike za mišljenje da li će se zakup ograničiti na 
maksimalno 20 ha ili se neće ograničavati. 
Vijećnik Miljenko Baćac smatra da bi bilo nekorektno da se ovim posjednicima 
koji već obrađuju zemlju oduzme zemlja i ne da im se prednost prililikom davanja 
te zemlje u zakup. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da ne mogu imati prednost, jer je to zakonom 
određeno. 
Načelnik Ivan Franković je konstatirao da Općina Pićan ima 109,85 ha što je 
jako malo, a 20% od toga je Lazišće. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da će dat prijedlog da se Pravilnikom omogući 
prodaja barem u malom postotku. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da se za sada ne može ići u prodaju, dok se ne 
napravi analiza. Zakonski se maksimalno može prodati 25 % zemljišta, što za 
našu općinu znači da se može maksimalno prodati 25 ha. 
Informirao je da će se u skoro vrijeme ići u izmjenu Pravilnika. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da ako bi se odredilo prodaju, onda općina 
mora konkretno reći koje k.č. će se prodati, a to još nemamo. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran predlaže da se za sada donese ovakav 
Program, te je zatvorio raspravu budući se više nitko nije javio za riječ. 
Nakon toga je dao Program na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijet Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan.  
 

AD-3. Vijećnička pitanja  

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da imaju odgovor na vijećničko pitanje 
Branka Ružića, te je zamolio pročelnicu da ga pročita. 
Pročelnica Martina Bilić je pročitala odgovor u kojem stoji da su Mjesni odbori 
osnovani Statutom, a nemamo članove vijeća Mjesnih odbora. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je konstatirao da za članove odbora treba 
raspisati izbore. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je to odgovor koji je tražio, te pita kada će se 
raspisati izbori za Mjesne odbore. 
Pročelnica je rekla da je njezin odgovor ovo što je napisano, pa je predsjednik 
vijeća rekao vijećniku Ružiću da će mu to odgovoriti načelnik i predsjednik vijeća. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita što piše u zakonu za mjesne odgbore. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da u zakonu ne piše da se mjesni odbori moraju 
izabrati, pa tako ni raspisati izbori. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da formiranje mjesnih odbora iziskuje 
dodatne troškove, a kad se oforme, odnosno počnu postojati, svaki mjesni odbor 
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mora imati svoj žiro-račun i voditi financijsko poslovanje što također iziskuje 
dodatne troškove. Stoga je vijeće donijelo odluku da se mjesni odbori neće 
formirati. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da vijećnici nikad nisu donesli odluku da se 
mjesni odbori neće formirati.  Nekad općina nije imala sredstva, pa se nisu 
formirali, ali sada ima i smatra da bi ih se sada moglo formirati. Rekao je da 
općina troši sredstva nepotrebno, a mjesni odbori bi davali prijedloge potreba 
svaki na svom području. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se troši po proračunu, a proračun je 
javan i objavljen je na općinskoj web stranici. Ističe da svaki građanin može 
učestvovati u kreiranju proračuna. 
Rekao je da se radi ono što je najpotrebitije za Općinu Pićan i građani su 
zadovoljni radom općine. Novaca nema za razbacivanje, ali se grade objekti, 
općina je došla u razvojni nivo u odnosu na to kakva je nekad bila. 
Rekao je vijećniku Ružiću da ne može stalno pljuvati po čelništvu općine. To što 
je vijećnik Ružić dao prijave neka rješavaju državne službe zadužene za to, a on 
kao predsjednik vijeća nikad nije radio mimo proračuna. 
Vijećnik Branko Ružić je konstatirao da nije rekao da se troši mimo proračuna, 
ali smatra da su neke stavke nepotrebne, a donijela ga je većina vijećnika. 
Smatra da o tome ima pravo govoriti, a prijave su išle od strane kluba vijećnika 
ID. Rekao je da su uvidi bili u općini, a i predsjednik vijeća je bio pozvan na 
razgovor.  
Oni su poslali prijavu na opravdanu sumnju u nezakonit rad općine. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran mu je rekao da će znat rezultat kad bude gotovo 
i da nikoga ne optužuje prije donošenja odluke. 
Upoznao je da je proračun donijelo vijeće, nije ga donio ni predsjednik vijeća, ni 
načelnik, ni vijećnik Ružić, a on stalno prlja ovu vlast na ulici.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je još dodao da će ako mu se dokaže krivnja 
snositi konsekvence.  
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je imao stalne prijave od bivšeg pročelnika i 
načelnika i ni po jednoj osnovi nije bio okrivljen. Na to je načelnik Ivan Franković 
rekao da je čudno da je oslobođen, no to je tako samo zbog pogreške suda. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je postupak vezan uz njega završen, ali za ovu 
vlast nije, jer su lopovi. 
Vijećnik Miljenko Baćac smatra da je takva rasprava prevršila sve granice, na što 
je vijećnik Branko Ružić rekao da se slaže da se pretjeralo, ali je on samo tražio 
raspisivanje izbora za mjesne odbore. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao vijećniku Ružiću da ne dozvoljava 
uvrede i sprdanje s gosp. Juranom, jer on nikad nije bio ganjan ni procesuiran. 
Na to je vijećnik Branko Ružić rekao da istina svakoga boli. 
Vijećnik Fabricio Lukež se ustao i rekao da napušta sjednicu, jer ova rasprava 
nije točka dnevnog reda i nikamo ne vodi i to neka privatno rješavaju. 
     
Nakon toga su se svi ustali, pa je zaključen rad sjednice u 21,05 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran                                                                           


