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  REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/18-01/16 
Ur.broj: 2144/05-01-18-2 
Pićan, 13.08.2018. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 9.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
13.kolovoza 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, Vesna Krpan, 
računovodstvo, Katarina Šoštarić, novinarka „5portala“ i Mirjana Ban, zapisničar. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne i prozivkom konstatirao da 
kvorum postoji.  
Rekao je da su sve materijale vijećnici dobili na tabletu. 
                   Pročitao je dnevni red i predložio je skidanje t.9.“Procjena 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Pićan“ i t.10. „Plan zaštite 
od požara Općine Pićan“ iz dnevnog reda iz razloga što se MUP još nije očitovao 
na materijale. 
Pročelnica Martina Bilić je podržala njegov prijedlog i predložila skidanje tih dviju 
točaka dok se ne dobije mišljenje MUP-a, jer može doći do kakvih promjena ili 
prijedloga MUP-a. 
Stoga je predsjednik vijeća dao na glasanje prijedlog za skidanje t.9.i 10. iz 
dnevnog reda.  
Prijedlog za skidanje točki 9.i 10. iz dnevnog 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. Verifikacija zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Verifikacija zapisnika sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

3. Dopuna Odluke o raspodjeli rezultata za 2017.godinu, 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu, 
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu, 
6. Razmatranje prijedloga Komisije za dodjelu priznanja i donošenje Odluke 

o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2018.godinu, 
7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 

gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan 
jug“, 
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8. Dopuna Odluke o grobljima na području Općine Pićan (SN 5/15) 
9. Vijećnička pitanja. 

 

 

AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili zapisnik uz poziv, te je po njemu  
otvorio raspravu.  
Vijećnik Miljenko Baćac ističe da u t.6 Statuta piše Vodogradnja i Marišće iako 
Vodogradnja ne postoji, pa bi to trebalo ispraviti, odnosno izbrisati, jer se ljudi 
zbune tražeći određene adrese. Još jednom je istaknuo da Vodogradnja ne 
postoji. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se to može raspraviti i obraditi pod 
točkom “Vijećnička pitanja“, jer to nije tema ove točke dnevnog reda. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić traži da se poštuje procedura, odnosno 
dnevni red. 
Predsjednik vijeća je istaknuo da to nije primjedba na zapisnik, jer se to u 
zapisniku nigdje ne spominje, pa će se o tome raspraviti pod vijećničkim 
pitanjima. 
Nakon toga je dao zapisnik na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je usvojen zapisnik sa 7. sjednice 
općinskog vijeća. 

 

AD-2. Verifikacija zapisnika sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Pićan 

 
          Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu po zapisniku sa 
8.sjednice općinskog vijeća. 
Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je dao zapisnik na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je usvojen zapisnik sa 8.redovne 
sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan.  
 

AD-3. Dopuna Odluke o raspodjeli rezultata za 2017.godinu  

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda na tabletu, te je zamolio gđu Vesnu Krpan za obrazloženje. 
Gđa Vesna Krpan je objasnila da se dopunjuje Odluka o raspodjeli rezultata za 
2017.g. člankom 5., a članak 5.postaje članak 6. i sve drugo ostaje isto iz 
razloga što se sredstva za projekat „Živa coprnija-živa štrigarija“ u iznosu od 
76.700,00 kn nisu ostvarila u 2017.g., već će ta sredstva biti doznačena u 
2018.g. 
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ, dao je prijedlog odluke na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je donijeta Dopuna Odluke o 
raspodjeli rezultata za 2017.godinu. 
 

 

AD-4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.g.   
     



 3 

Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima u elektroničkom obliku 
uz poziv za vijeće, te je predsjednik vijeća Silvan Juran zamolio gđu Vesnu 
Krpan za obrazloženje. 
Gđa Vesna Krpan je upoznala da su prihodi i primici za prvih šest mjeseci 
2018.g. ostvareni 3.895.412,03 kn ili 33,7% od plana koji iznosi 11.542.000,00 
kn, a rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 5.062.128,23 kn ili 30,65% od 
ukupnog godišnjeg plana koji iznosi 16.517.000,00 kn. Ostvaren je manjak 
prihoda od 1.166.716,20 kn koji se pokriva iz ostvarenog viška prihoda 
prethodnih godina u iznosu od 3.595.729,23 kn, te za slijedeće razdoblje ostaje 
raspoloživ višak prihoda u iznosu od 2.429.013,03 kn. 
Potom je dala podatke o ostvarenjima po vrstama prihoda i po vrstama rashoda, 
odnosno po razredima i skupinama. 
Nakon njenog izlaganja je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu.    
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da ga smetaju potraživanja  za 
komunalnu naknadu od 1,1 mil kn, te pita što se radi po tome. 
Načelnik Ivan Franković je informirao da se poslalo opomene i ako se na taj 
način ne naplati, ići će se na slanje ovrha, za što je pročelnica već dobila nalog.  
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao Izvještaj 
na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je usvojen Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.g. 
 

AD-5. I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu 
 
Po točki dnevnog reda je predsjednik vijeća rekao da su vijećnici dobili prijedlog 
I.Izmjena i dopuna Proračuna, te je zamolio gđu Vesnu Krpan da iznese kratko 
obrazloženje. 
Gđa Vesna Krpan je upoznala da se ovim izmjenama i dopunama planiraju 
ukupni prihodi u iznosu od 13.390.000,00 kn, a ukupni rashodi u visini 
16.986.000,00 kn. Razlika od 3.596.000,00 kn je radi prenesenog viška prihoda 
iz 2017.godine.  
Rekla je da će vijećnicima biti najjasnije obrazloženo, ako ide obrazlagati stranu 
po stranu po kontima na kojima je promjena. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 
Vijećnik Branko Ružić pita koji su to ostvareni, a neplanirani troškovi, te koji su 
planirani troškovi koji bi se izbacili. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da će objasniti promjene u propračunu tako što će ići 
objašnjavati po posebnom dijelu proračuna stranu po stranu. 
Rekla je da na str.3 unutar „Programa upravljanja imovinom“ nije bilo planirano 
30.000,00 kn za izradu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području Općine Pićan“, pa je to dodano na str.4. 
Osim toga veća promjena je na str.6, a odnosi se na povećanje na „Izgradnji i 
uređenju zone Pićan“ za 170.000,00 kn, pa novi plan po toj stavci iznosi 
240.000,00 kn. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da su to sredstva za projektnu dokumetaciju 
za izradu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da je na str. 6 dodana Aktivnost „Izrada turističkog 
vodiča za Pićan“ u iznosu od 41.000,00 kn. 
Na str.7 je povećanje na Aktivnosti „Deratizacija i veterinarski poslovi“ u iznosu 
od 17.000,00 kn za zbrinjavanje životinja.  
Na str.8 je povećanje stavke „Prometna signalizacija“ za 60.000,00 kn, a stavka 
„Održavanje groblja“ je povećanje za 44.600,00 kn za popločenje groblja. 
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Na str.9. je dodan konto 329 „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ u iznosu 
od 293.000,00 kn, a gđa Krpan je objasnila da je tu knjižena bjanko zadužnica. 
Rekla je da je to možda mogla otpisati, ali za sada je tu knjižena. 
Na str.9 se također predlaže smanjenje kapitanog projekta „Proširenje groblja“ u 
iznosu od 145.000,00 kn. Na istoj str.se predlaže povećanje od 200.000,00 kn 
za kapitalni projekt „Izgradnja mrtvačnice i uređenje okoliša“. 
Na str.12 je povećana aktivnost „Donacije udrugama u kulturi“ za 25.000,00 kn, 
kapitalni projekat „Adaptacija crkve Tupljak“ (str.13) se povećava za 30.000,00 
kn, a „Adaptacija crkve Krbune“ se povećava za 15.000,00 kn. 
Na istoj strani stavka „Dan općine Pićan“ se povećava 40.000,00 kn za muziku. 
Projekt „Martin bez etikete“ (str.14) se ukida, pa je na toj stavci smanjenje 
12.400,00 kn, a projekt „Petivina i Dan pićanaca“ se povećava za 57.100,00 kn. 
Na str.15 se „Program javnih potreba u predškolskom odgoju“ povećava  za 
39.500,00 kn, zbog pomoći roditeljima, odnosno plaćanja boravka trećeg djeteta 
u vrtiću, a na str.16 se Program javnih potreba u školstvu povećava 20.000,00 
kn zbog uvođenja učeničkih stipendija. 
Gđa Vesna Krpan je objasnila da su to uglavnom sve bitnije izmjene u 
proračunu, pa vijećnici mogu pitati ako im još nešto nije jasno. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 
Vijećnik Branko Ružić je konstatirao da su se ostvarili neki troškovi koji nikako 
nisu bili planirani, a neki troškovi su gotovo 50% povećani što nije po zakonu. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se neke stavke moralo staviti po sili 
zakona u rebalans, na što se nadovezala pročelnica Martina Bilić i objasnila da 
je novo što se moralo po zakonu donijeti „Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem“ i „Program zaštite životinja“. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je Plan gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem trebalo napraviti pred 10 godina. 
Načelnik Ivan Franković je informirao da se pred nekoliko godina napravilo Plan 
raspolaganja poljoprivrednim zemlljištem, ali ga Ministarstvo tada nije odobrilo. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao da je pred 15 godina bio Ružić 
načelnik pa je to tada mogao napraviti.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je činjenica da ga je trebalo sada 
donijeti, sada je to u postupku, donijet je na vrijeme, a za to su bila potrebna 
određena sredstva i trebalo ih je predvidjeti proračunom. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da ne treba biti 100%-tno povećanje za Petivinu, 
odnosno ne treba povećavati sredstava za fešte. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da općina ima pokriveno za Petivinu i 
Sv.Nicefora, ali je donacija od 50.000,00 kn od Rockwool-a i Istarske županije 
dodijeljena striktno za tu manifestaciju, pa je za to treba i utrošiti. 
Vijećnik Fabricio Lukež je zamolio da se ubuduće napomene da je povećanje u 
proračunu od donacija. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da to piše u proračunu. 
Vijećnik Branko Ružić moli da se ubuduće šalje za vijeće pisani materijal u 
papirnatom obliku barem kada se tiče proračuna, jer na ovom tabletu se ne 
može pratiti materijal, a vijećnik Fabricio Lukež je rekao da bi za ovakav način 
rada trebalo imati laptop. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da će se materijal slati kako god vijećnici odluče, 
ako žele u papirnatom obliku, općinske službe će poslati u papirnatom obliku. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se onim vijećnicima koji žele materijale u 
papirnatom obliku, tako i pošalje. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da nije nikakav problem isprintati si 
materijale s tableta, to se isprinta za par kuna. 
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Predsjednik vijeća Silvan Juran misli da se može poslati materijale u papirnatom 
obliku kada se tiče proračuna. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao neka gosp.Stanić govori u svoje ime, jer on, 
Branko Ružić iz principa neće printati materijale doma, kad se toliko sredstava 
troši bez veze.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran ga pita gdje se to nerazumno troši, a što se tiče 
materijala, može se printati. 
Vijećnik Branko Ružić traži ubuduće tiskani propračun. 
Vijećnik Antun Selar moli načelnika informaciju što će se poduzeti u ovoj, tekućoj 
godini za vatrogasni dom. 
Načelnik je informirao da je sad, do 15.09. otvoren natječaj, pa će se kandidirati 
vatrogasni dom, pa ćemo vidjeti što će se dobiti. Ako se ništa ne dobije, uzeti će 
se kredit. 
Na pitanje vijećnika Fabricija Lukež kamo se kandidira vatrogasni dom, načelnik 
je odgovorio na EU Fondove. 
Vijećnik Fabricio Lukež smatra da bi možda bilo bolje da DVD kandidira 
vatrogasni dom, ako postoji veća mogućnost dobivanja sredstava. 
Načelnik je objasnio da u ovom slučaju jedinice lokalne samouprave kandidiraju 
projekte, a ne DVD, te ističe da će se vatrogasni dom kandidirati u suradnji s 
LAG-om, jer su veće šanse dobiti sredstva ako se nastupi zajedno. 
Upoznao je da na prošlom natječaju nitko iz istarske županije nije prošao, zbog 
velikog postotka razvijenosti IŽ. Vatrogasni dom će se ponovno kandidirati, pa će 
se možda nešto dobiti, jer se i za cestu Montovani-Medigi mislilo da se neće 
ništa dobiti, a dobilo se 1,1 mil.kuna. 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da je cesta od Marišća do vrha Marišća 
katastrofa, a s obzirom da je voda tlačena može se ići u asfaltiranje. Smatra da 
je asfaltiranje ovog puta prioritet, jer je to glavni put. 
Načelnik je rekao da će se za sada ići u krpanje, odnosno održavanje. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao Izmjene i 
dopune na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“,  1 „Suzdržan“ i 1 „Protiv“ su donijete I. Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu. 
 

AD-6. Razmatranje prijedloga Komisije za dodjelu priznanja i donošenje 

Odluke o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2018.godinu 

 
Po točki dnevnog reda je predsjednik vijeća Silvan Juran rekao da su vijećnici 
dobili materijale za dodjelu priznanja Općine Pićan za 2018.g., te je dao riječ 
pročelnici da obrazloži točku dnevnog reda. 
Pročelnica Martina Bilić je informirala da se dobilo 4 prijedloga za dodjelu 
priznanja, Komisija za dodjelu priznanja ih je razmotrila i predlaže općinskom 
vijeću prijedloge na razmatranje.Dodala je da su svi prijedlozi pristigli u roku i od 
strane Komisije uvaženi.  
Nakon toga je pročelnica Martina Bilić pročitala prijedlog Komisije za kulturu koja 
predlaže da Plaketu Općine Pićan dobiju: Alojz Sergo iz Šimunici, Anton Glavač 
iz Švići i Davor Komar, predsjednik Boćarskog kluba osoba s invaliditetom IŽ, a 
Ivana Jakovčića predlažu počasnim građaninom Općine Pićan. 
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić se zahvaljuje Komisiji, jer je on predložio 
barba Lojzeta – Alojza Sergo za zahvalnicu, a Komisija ga je podigla na viši nivo 
i predlaže ga za plaketu. 
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Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijaća Silvan Juran dao Odluku 
na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijeta Odluka o dodijeli javnih 
priznanja Općine Pićan za 2018.godinu i to: 
Plaketa Općine Pićan dodjeljuje se: Alojzu Sergo, Šimunici zbog spremnosti za 
sudjelovanje u manifestacijama i doprinosa kulturi Općine Pićan svojom 
vještinom izrade češljeva od rogova goveda, Antonu Glavaču, predsjedniku MNK 
Švići za dugogodišnji trud, zalaganje, volonterski rad i postignut uspjeh u 
vođenju MNK Švići, Davoru Komaru, predsjedniku Boćarskog kluba osoba s 
invaliditetom IŽ, zbog iznimnih dostignuća i doprinos od osobitog značaja  u 
pogledu unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom. 
Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan se dodjeljuje Ivanu Jakovčiću, 
nekadašnjem saborskom zastupniku, ministru i županu IŽ, trenutnom zastupniku 
u EU parlamentu, zbog zalaganja i doprinosa Općini Pićan, pridonošenja 
napretku i ugledu Općine Pićan. 
 

AD-7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 

gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan 

jug“ 

 
Po točki dnevnog reda je predsjednik vijeća Silvan Juran rekao da su vijećnici 
materijal dobili i zamolio pročelnicu za kratak osvrt. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da se stari UPU Poduzetničke zone Pićan 
jug vratilo na snagu. 
O tome da li se može vratiti na snagu ili ne nisu imali isto mišljenje Zavod za 
prostorno planiranje IŽ i Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju. Zato se zahtjev za 
izdavanje mišljenja da li je na snazi dalo Ministarstvu graditeljstva. 
Stoga se stavilo na dnevni red donošenje novog plana, a i zbog novih zakonskih 
usklada. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita da li se dobilo zemljište od države. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se sada radi procjena zemljišta i onda će 
se dobiti zemljište. Informirao je da će Vlada imati svoju sjednicu u Puli 13.09. i 
vjerojatno će se tamo i to rješavati. 
Vijećnik Fabricio Lukež je konstatirao da se cestu za Rockwool Adriatic dobilo i 
održava se, na što je načelnik dodao da se tu cestu još nije prepisalo na općinu, 
ali će se sve dobiti. 
Pročelnica Martina Bilić je istaknula da je administracija za dodjelu zemljišta 
veoma komplicirana, stalno nešto isto traže, neka mišljenja. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran vjeruje da će sve brzo biti riješeno, jer je tako 
obećano, ali načelnik nije tako optimističan i kaže da ne vjeruje obećanjima dok 
se ne dobije zemljište. 
Vijećnik Branko Ružić pita u kojem obimu bi se radilo Urbanistički plan zone i da 
li imaju projekciju koliko bi to financijski iznosilo. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da treba napraviti i PGP i sve to zajedno bi 
iznosilo 200.000,00 kn. Dodao je da se ima neka obećanja za financijsku 
potporu izrade od Župana i od Rockwool Adriatica, a površina svih k.č je 120 ha.  
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 izradi Urbanističkog 
plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne 
namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“. 
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AD-8. Dopuna Odluke o grobljima na području Općine Pićan (SN 5/15) 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te je otvorio raspravu. 
Načelnik Ivan Franković ističe da nema nekih primjedbi na ovu dopunu i misli da 
bi bilo u redu da se nedjeljom i praznikom ne vrši ukop pokojnika na grobljima na 
području općine Pićan, jer se i u većini drugih općina to primjenjuje, odnosno 
poštuju se nedjelja i praznici. 
Nitko se više nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao Dopunu Odluke na  
glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o dopuni Odluke o grobljima 
na području Općine Pićan (SN 5/15).  
 

AD-9. Vijećnička pitanja 

 
Vijećnik Fabricio Lukež pita da li su radovi u Jakačićima – asfaltiranje ceste, na 
području općine Gračišće ili Pićna. 
Predsjednik vijeća je odgovorio da je to na području Općine Gračišće. 
Vijećnik Fabricio Lukež smatra da bi bilo dobro sanirati Županijsku cestu iznad 
Kukurini. Ističe da su bili sanirali cestu oko Mosta Pićan, ali bi trebalo sanirati još 
i tu cestu iznad Kukurini, pa predlaže da se Županijskoj upravi za ceste ponovno 
pošalje dopis. 
Pročelnica je rekla da se dopise i zahtjeve šalje, ali odgovore ne dobivamo. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da je još lani bio dogovor sa 
Županijskom upravom za ceste za saniranje ceste za Tupljak, ali je nisu 
napravili, kao ni staru cestu za Pićan. 
Vijećnik Miljenko Baćac ističe da je hitno potrebno asfaltirati cestu za Marišće, 
jer je sva raskopana, s obzirom da je tlačenje cijevi gotovo, a i prikopčavanje 
vodovoda je pri kraju. 
Načelnik je odgovorio da će se to napraviti, jer se samo čekalo da se izvrši 
tlačenje cijevi. Doći će na teren vidjeti što sve treba asfaltirati. 
Vijećnik Antun Selar pita koliko se napredovalo sa elaboratima i projektima za 
prometnu signalizaciju. 
Načelnik je odgovorio da se elaborati rade, u toku je izrada jednog za Pićan, 1 
za Kukurini – vrtić, 1 za Jakomići, a 1 za postavljanje putokaza za Benkovski 
slap. 
Objasnio je da se elaborati rade dio po dio i traže se suglasnosti od Županijske 
uprave za ceste. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita koja bi se iduća cesta kandidirala na EU Fondove 
nakon izgradnje ceste Montovani – Medigi. 
Načelnik je odgovorio da će se kandidirati cesta Karlići – Runki za što se već 
napravilo elaborat. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita na koga se odnose reklamacije za 
asfaltiranje i tko je sve dao reklamaciju. 
Pročelnica je rekla da je pismenu reklamaciju dostavio Smoković Robert iz 
Kunici, a načelnik je dodao da se to odnosi na radove koje je izvodila Ekspert 
gradnja. Poslati će im se dopis za otklanjanje nedostataka, jer u garantnom roku 
imaju obvezu popravka nedostataka. U protivnom će se, ako ne izvrše traženu 
obvezu, aktivirati bjanko zadužnicu i izvršiti popravak na njihov trošak. 
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Ističe da Općina ima sredstvo osiguranja, a ljudi moraju dati pismenu primjedbu 
ako imaju reklamaciju na izvršen rad. 
 
  
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran zaključio rad 
sjednice u 21,00 sat. 
Načelnik Ivan Franković je podsjetio da je u subotu svečana sjednica povodom 
Dana Općine Pićan u 18,30 sati, pa moli vijećnike da se odazovu.  
 
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran                                                                           


