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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/18-01/18 
Ur.broj: 2144/05-01-18-2 
Pićan, 05.09.2018. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
05.rujna 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, Kristian Reissman, novinar 
„Labinštine info“ 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, a sjednica je sazvana radi donošenja akta po hitnom postupku. 
                  Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
S obzirom da nije bilo primjedbi dao je dnevni red na glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 

1. Odluka o ažuriranju podataka iz Odluke o formiranju Poduzetničke zone 
Pićan (SN br.8/03), 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za 
projekt –građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom, 

3. Odluka o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe Istarskom vodovodu 
d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, za provedbu ulaganja na 
području Općine Pićan unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014.-2020.  
 

 

AD - 1. Odluka o ažuriranju podataka iz Odluke o formiranju Poduzetničke 

zone Pićan (SN br.8/03) 

 

 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je po točki dnevnog reda dao riječ pročelnici 
Martini Bilić da obrazloži točku dnevnog reda. 
Pročelnica Martina Bilić je podsjetila vijećnike da se Poduzetnička zona „Pićan“ 
osnovala na sjednici vijeća 28.10.2003.g.na k.č. 22224/1, k.o. Pićan ukupne 
površine  333.770 m2, tada u vlasništvu Općine Pićan, a trenutno u vlasništvu 
RH. Istaknula je da je od osnutka do danas poduzetnička zona prolazila kroz 
promjene, širila se, izmjenjeni su imovinsko pravni odnosi, te se ovom Odlukom 
želi ažurirati podatke kako bi odgovarali stvarnom stanju na terenu.   
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Osim toga će Općina Pićan donošenjem ove Odluke ispuniti jedan od uvjeta da 
joj RH daruje zemljište u svom vlasništvu, te će moći koristiti potpore za 
podzetničke zone. 
Ovom Odlukom se potvrđuje naziv Poduzetnička zona „Pićan-jug“, a i popisane 
su sve katastarske čestice koje obuhvaća Poduzetnička zona, a u kojima su 
obuhvaćene i dvije katastarske čestice koje će nam darovati RH.  
Poduzetničja zona „Pićan jug“ se od osnutka nije mjenjala u pogledu lokacije, 
već se širila i razvijala na veće područje koje se ovom Odlukom potvrđuje. 
Ukupna površina je 631.133,00 m2.   
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da nije imao laptop, pa tako ni uvid u materijale, 
pa moli informaciju o kojim se to k.č. radi, odnosno koje će se dobiti darovanjem. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se radi o 2 k.č., od kojih je jedna lijevo, a 
jedna desno od ceste. 
Pročelnica Martina Bilić je dala vijećniku Branku Ružiću materijale u papirnatom 
obliku i objasnila da se po tome već odavno rješava. 
Rekla je da se radi o darovanju k.č. 22224/1 i 22224/10.  
Vijećnik Branko Ružić pita da li se zatražilo i čestice s desne strane mosta. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da se to nije zatražilo, to će se tražiti 
naknadno, jer ne bi htjeli zakomplicirati zahtjev. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je informirao da se zahtjev podneslo još 2012.g. i 
tu u općinskim prostorijama su obećali da će te k.č. dodjeliti besplatno, ali to se 
nije desilo i sad je prilika da nam ih RH daruje. Rekao je da bi se to moglo 
dogoditi na sjednici Vlade koja će se održati u Puli, a ako ne onda će nam to biti 
poklonjeno na sjednici Vlade u Zagrebu. 
Nada se da je ovim donošenjem odluke ispunjen i zadnji uvjet koji su tražili za 
darovanje. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da se zbog donošenja krive odluke moralo napraviti 
novi Urbanistički plan čija izrada će koštati 200.000,00 kn, te pita da li će netko 
odgovarati za to. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da ne vidi razlog za to, jer može 
odgovarati vijeće i predsjednik vijeća. 
Dodao je da ako netko smatra da je bilo kaznenih elemenata, može dati zahtjev 
organima gonjenja. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da se od strane oporbenih vijećnika dosta 
ukazivalo da se donosi krivu odluku, ali oporba se ne sluša. Smatra da se ta 
sredstva moglo prenamjeniti negdje drugdje, jer se time oštetilo ne samo općinu 
nego i porezne obveznike. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je možda to razlog što se dobilo ove 
k.č. To nije bilo zemljište u općinskom vlasništvu, ali sada će biti, te ističe da se 
nikoga nije oštetilo. 
Vijećnik Branko Ružić mu je rekao neka pogleda povijesni izvadak, pa će vidjeti 
da je to zemljište bilo općinsko. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je objasnio da se općina u određenom roku nije 
uknjižila na zemljište PKP-a, pa se je upisala država, a tada je načelnik općine 
bio Branko Ružić. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da se sve napravilo po zakonu i uknjižilo, ali zbog 
neaktivnosti općinskih predstavnika koji su mislili da se neće ići u izgradnju 
Rockwoola ako se zemljište prepusti državi, to se je učinilo i država je preuzela 
zemljište i izgradila pristupnu cestu. 
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Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da to nije točno, to je bilo zemljište PKP-a, 
a Općina Pićan ga nije na vrijeme uknjižila, odnosno sprovela svoje vlasništvo 
na sudu. Država je tužila općinu. 
Vijećnik Branko Ružić je objasnio da to nije bilo zemljište od PKP-a nego 
društveno vlasništvo, na što je predsjednik vijeća dodao da je ono što 
pretvorbom nije preuzeto u općinu preuzela država. Tada je sve bilo društveno 
vlasništvo. 
Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao Odluku na 
glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijeta Odluka o ažuriranju 
podataka iz Odluke o formiranju Poduzetničke zone Pićan (SN br.8/03). 

 

AD-2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Pićan za projekt –građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom 

 

 
          Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijale po 
točki dnevnog reda, odnosno prijedlog Odluke na tabletu, te je zamolio 
pročelnicu Martinu Bilić da iznese kratko obrazloženje 
Pročelnica Martina Bilić je upoznala da bi se ponovno na natječaj kandidiralo 
izgradnju vatrogasnog doma, za što je potrebno donošenje ove odluke, odnosno 
davanje suglasnosti za ulaganje u Vatrogasni dom.  Sastavni dio Odluke je i 
„Opis projekta“, a postoje dvije vrste natječaja, odnosno načina  za kandidiranje 
vatrogasnog doma.  Može se kandidirati putem LAG-a ili putem DVD-a. Preko 
LAG-a je Općina i lani kandidirala Vatrogasni dom, no odbijeni smo, na što je 
predsjednik vijeća Silvan Juran dodao da je ovo drugo javljanje, ali ovaj put uz 
pomoć LAG-a.  
Vijećnica Jamina Slivar pita da li će zbog toga LAG imati proporcionalni udio u 
vlasništvu Općine, na što je pročelnica Martina odgovorila da neće. 
Na pitanje vijećnice Jasmine Slivar da li je obveza zapošljavanje jedne osobe, 
pročelnica Martina Bilić je odgovorila da ako se ima zaposlenu osobu, postoje 
veće šanse za dobiti sredstva. 
Vijećnik Branko Ružić pita da li bi tu osobu zaposlila općina ili LAG, te na koji rok 
i koliku visinu plaće. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da je to zapošljavanje na rok od 5 godina, 
a zapošljava općina uz bruto plaću od 80.000,00 kn. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da ta osoba ne mora biti zaposlena samo za 
to, imati će posla i za održavati druge stvari na području općine. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao da je to minimum u odnosu na 
dobivena sredstva, na što je vijećnik Branko Ružić konstatirao da to iznosi 
4.000,00 kn mjesečno. 
Nakon rasprave je predsjednik vijeća Silvan Juran dao Odluku na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijeta Odluka o suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt –građevina javne i 
društvene namjene – Vatrogasni dom. 
 

AD-3.  Odluka o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe Istarskom 

vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, za provedbu 

ulaganja na području Općine Pićan unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  
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Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda putem tableta, te je zamolio pročelnicu ili načelnika da obrazlože 
točku. 
Načelnik je upoznao da se dobilo građevinsku dozvolu za „Vodovodni ogranak 
Rimanići-Tominčići-Medigi-Ćopi-Maršani-Stanišići“, a Istarski vodovod Buzet ima 
temeljem Sporazuma iz 2003.godine obvezu za izgradnju tog vodovoda. Stoga 
bi se Istarski vodovod kandidirao za dobivanje sredstava za izgradnju tog 
vodovoda, ali se bez općinske odluke o povjeravanju poslova i ovlaštenju za 
podnošenje zahtjeva, ne može kandidirati. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita zašto treba općinska suglasnost kada je općina s 
njima potpisala ugovor i dala ovlaštenja za izgradnju vodovoda.  
Načelnik Ivan Franković je objasnio da je 2003.g. potpisan Sporazum između 
Istarskog vodovoda Buzet, Vodovoda Labin, općina Pićan, Gračišće, Cerovlje i 
Istarske županije o obvezi izgradnje vodovoda, a potpisao ga je Branko Ružić, 
ondašnji općinski načelnik. To je opći Sporazum, po kojem su gotovo sve 
obveze (vodovodni ogranci) izvršene, a ovo je vodovodni ogranak na području 
naše općine, pa treba općinska suglasnost. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da uvjeti natječaja propisuju da općinsko 
vijeće daje suglasnost. 
Načelnik je još pojasnio da je ukupna vrijednost investicije 5 mil.kuna i to samo 
za navedeni ogranak, te se ovom izgradnjom vodovoda neće obuhvatiti spajanje 
sa vodovodom Labin.  
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 
Odluku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o povjeravanju poslova javne 
vodoopskrbe Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, 
za provedbu ulaganja na području Općine Pićan unutar mjere 07 „ Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  
 
S obzirom da je sjednica sazvana radi donošenja akata po hitnom postupku, pa 
nema točke vijećnička pitanja, predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
zaključio je rad sjednice u 19,40  sati. 
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran                                                                           


