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   REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/15-01/11 
Ur.broj: 2144/05-01-15-2 
Pićan, 21.12.2015. 
 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
21.prosinca 2015. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,00 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika i to: Juran Silvan, Kristina 
Đurović, Valter Fonović (došao u 18,10 sati), Frabricio Lukež, Dean Močinić, 
Branko Ružić, Matej Selar, Siniša Sergo, Jasmina Slivar i Daniel Stanić. 
Opravdano otsutan: Livio Vretenar. 
                   Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, 
zamjenik načelnika Neven Vretenar, Martina Bilić, JUO, Vesna Krpan, 
računovodstvo i Katarina Perković Šoštarić iz „5 portal-a“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio predsjednik općinskog vijeća 
Silvan Juran i pozdravio sve prisutne.  
                   Konstatirao je da kvorum postoji, pročitao je dnevni red i otvorio 
raspravu po dnevnom redu.   
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel je predložio dopunu dnevnog reda točkom 
4. „Dodjela jednokratne novčane pomoći obitelji Težak“, a da t.5. bude 
„Vijećnička pitanja“. 
Predsjednik vijeća je dao na glasanje dopunu dnevnog reda.  
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je izglasana dopuna dnevnog reda. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao kompletan dnevni red na glasanje. 
Većinom od 8 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“  je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2016.godinu, 
3. Donošenje II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2015.g., 
4. Dodjela jednokratne novčane pomoći obitelji Težak, 
5. Vijećnička pitanja. 

 

  AD- 1. Verifikacija zapisnika sa 17.redovne sjednice Općinskog vijeća  

             Općine Pićan 

 
                 Zapisnik sa 17.sjednice općinskog vijeća je dat u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća Silvan Juran po njemu otvorio raspravu. 
Budući nitko nije imao primjedbu ili dopunu zapisnika, predsjednik vijeća Juran 
Silvan je dao zapisnnik na glasanje. 
Većinom od 8 glasova “ZA” i 1 „Suzdržan“ je usvojen zapisnik sa 17.sjednice 
Općinskog vijeća.   
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AD - 2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2016.godinu  
 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je konstatirao da su vijećnici materijal po točki 
dnevnog reda sa obrazloženjem dobili uz poziv. Prijedlog Proračuna je dat na 
3.razini. Upoznao je da su na prijedlog proračuna pristigla 3 amandmana i to 2 
amandmana od gđe vijećnice Jasmine Slivar i 1 njegov amandman, no on 
povlači svoj amandman. Rekao je da je gđa Jasmina Slivar dala u jednom 
prijedlogu 2 amandmana.  
Rekao je da najprije treba odlučiti da li će se razmatrati i raspraviti samo 
pismene amandmane ili će se  prihvatiti i raspravljati i o usmenim 
amandmanima. Upoznao je da se po Poslovniku može donijeti odluku da se 
raspravlja samo o pismenim amandmanima. 
Vijećnik Ružić Branko ističe da se takvu odluku trebalo donijeti na prošloj 
sjednici, kako bi vijećnici znali kako postupiti, jer je bilo rečeno da će se pismeni 
amandmani primati do petka, a na samoj sjednici će se raspraviti o usmenim 
amandmanima. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan ističe da je na prošloj sjednici rekao da se 
amandmani pismeno dostave do petka, pa su vijećnici imali 8 dana za dostavu 
amandmana, a o usmenim amandmanima nije govorio. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da su vijećnici dobili samo pozive na vrijeme, a 
materijale za proračun su dobili polovicom sedmice. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da se materijali od prošle sjednice nisu 
mjenjali, na što je vijećnik Lukež Fabricio dodao da Istarski demokrati ubuduće 
neće primati polovične materijale. Prošli put ih nisu dobili na vrijeme, a 
amandmane uopće nisu dobili. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan predlaže da se najprije ide na glasanje da li će 
se raspravljati o amandmanima na Proračun za 2016.g. pristiglima u pismenom 
obliku i to je dao na glasanje. 
„ZA“ raspravu o amandmanima u pismenom obliku je glasalo 6 vijećnika, a 4 su 
bila „Protiv“. 
Predsjednik vijeća je upoznao da je Jasmina Slivar dala 2 amandmana u jednom 
prijedlogu, a to su „Projekt uređenja parka Švići“ u iznosu od 25.000,00 kn, a 
3.000,00 kn za kontejner za odvajanje otpada u Floričićima. 
Rekao je da on kao predsjednik vijeća podržava amandman br.1 za 25.000,00 
kn za park Švići, to im je promaklo prilikom izrade prijedloga proračuna, a imalo 
se u planu već 2 godine. To je bio i njegov amandman, te predlaže uvrštenje te 
stavke u proračun, a smanjenje stavke asfaltiranje za tih 25.000,00 kn. 
Predsjednik vijeća je dao amandman na glasanje.  
Amandman je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“.  
Što se tiče 2.amandmana, upoznao je da je u toku nabava 10 kontejnera za 
sortiranje, odnosno odvajnje otpada, pa se 1 kontejner planira staviti i u 
Floričiće, te predlaže gđi Jasmini Slivar da taj amandman povuče, jer je 
rješavanje istog u toku. 
Vijećnica Jasmina Slivar je povukla ovaj amandman. 
Nakon toga je predsjednik vijeća predložio izglasavanje Proračuna za 2016.g. 
Vijećnik Ružić Branko je zatražio raspravu po proračunu, te pita kakvo je to 
silovanje demokracije, kada se ne može raspravljati po proračunu koji je temeljni 
dokumenat jedinice lokalne samouprave. 
Ističe da je ovaj proračun toliko sraman i napuhan, jer ako se ove godine 
ostvarilo 9 mil.kuna, kako se može za iduću godinu planirati 19 mil.kuna. 
Pitao je gđu Vesnu Krpan koliko je do sada ostvaren proračun za 2015.g., na što 
je ona odgovorila da je ostvarenje prihoda 6,8 mil. kuna, a rashoda 8 mil.kuna. 
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Na to je vijećnik Ružić Branko konstatirao da je ostvarenje proračuna 1/3 od 
plana proračuna za 2016.g. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da će objasniti zašto je takvo ostvarenje 
proračuna. Upoznao je da se od Rockwoola trebalo oprihodovati još 5,8 mil kn 
od kom.naknade, a oprihodovalo se svega 1 mil.kn. Rekao je da se općina tih 
sredstava neće odreći, dok Visoki upravni sud drukčije ne odluči. Ističe da se u 
2017. i 2018.g. planira manji proračun, jer se u 2016.g.očekuje naplata 
komunalne naknade od Rockwoola zajedno s pripadajućim kamatama. Ističe da 
se nikad ne zna da li će biti sve naplaćeno u cjelosti, no nešto se može naplatiti 
čak i ove godine. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da se kod donošenja proračuna planiraju 
sredstva ako su u pitanju sredstva od donacija, ali je suludo ovako planirati 
sredstva od komunalne naknade, jer je ovo planiranje na nesigurnim osnovama, 
to je planiranje samo da se može mešetariti. 
Ističe da ako se ti prihodi ostvare, onda se lako napravi rebalans, jer u 
protivnom, ako se proračun ne ostvari, tko će donijeti odluku koji će se projekti 
realizirati, a koji neće. Vijećnik Ružić Branko je upoznao da ukoliko je proračun 
nerealno ostvaren, preko 30% onda ide prijava. 
Vijećnik Lukež Fabricio smatra da proračun treba realno donijeti, a s obzirom da 
su ti prihodi nesigurni, on predlaže svođenje proračuna na realne prihode, pa 
ako treba, odnosno ako se povećaju prihodi, onda će se donijeti rebalans. 
Smatra da se nikako ne smije Rockwool Adriaticu oprostiti komunalnu naknadu. 
Vijećnik Ružić Branko pita tko je donio odluku koji će se projekti realizirati, za 
one koji su se realizirali.    
Predsjednik vijeća je odgovorio da je vijeće donijelo odluku, na što je vijećnik 
Ružić Branko zatražio da mu se pismeno odgovori. Osim toga vijećnik Ružić 
Branko traži da mu se pismeno odgovori koji projekti jesu, a koji nisu realizirani u 
proračunu. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da nisu realizirani groblje Pićan, igralište 
Kukurini, kanalizacija Švići i još bi mnogo toga mogao nabrajati. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da se po proračunu realiziralo onoliko 
koliko je bilo sredstava. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Juran Silvan je dao 
cjelokupni Proračun Općine Pićan za 2016.g. sa uključenim prijedlogom 
vijećnice Jasmine Slivar na glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“ i 3 „Protiv“ je donijet Proračun Općine Pićan za 
2016.g. u visini od 19.225.000,00 kn. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da se uz Proračun za 2016.g. donosi: Projekcija za 
2017.i 2018.g., Plan razvojnih programa i Odluka o izvršenju proračuna. 
Rekla je da se ta tri dokumenta donose uz proračun. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan ih je htio dati na glasanje, no vijećnici Ružić 
Branko i Lukež Fabricio su rekli da su ti dokumenti u sklopu proračuna, sastavni 
dio Proračuna, pa se za to ne glasa, jer nije u dnevnom redu. 
Predsjednik vijeća se složio da je to u sklopu Proračuna, pa je zaključio točku 
dnevnog reda i prešao na slijedeću.    
   

 

AD – 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2015.g. 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je upoznao da je materijal po točki dnevnog reda 
dat u privitku poziva, te je zamolio gđu Krpan Vesnu da obrazloži točku. 
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Gđa Krpan Vesna je objasnila da je proračun za 2015.g. donijet u prosincu 
2014.g. u visini od 14.790.000,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama u kolovozu 
su smanjeni prihodi za 417.000,00 kn (kapitalne pomoći – Fond za regionalni 
razvoj), te su povećanu rashodi za 1.265.050,00 kn za preneseni višak prihoda  
prethodne godine. 
Upoznala je da se ovim II izmjenama i dopunama predlažu prihodi od 
9.043.300,00 kn ili 62, 9% u odnosu na I. Izmjene, te rashodi 10.308.350,00 kn 
ili 69,5%. Više planirani rashodi 1.265.050,00 kn se pokrivaju prenesenim 
viškom. 
Ističe da je glavni razlog predloženog rebalansa znatno manje ostvarenje 
prihoda od komunalne naknade, smanjenje prihoda od komunalne naknade je 
za 5.820.300,00 kn, a paralelno s time je i neostvarenje planiranih rashoda.  
Obrazložila je koje se skupine prihoda i primitaka mjenjaju u odnosu na 
I.Izmjene i koliko, te obrazloženje plana rashoda i izdataka po glavama. 
Nakon njenog izlaganja predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 
Vijećnik Ružić Branko je pitao koliko se do kraja godine planira oprihodovati, na 
što je gđa Vesna Krpan odgovorila da će se po njenoj procjeni ostvariti 7,5 
mil.kuna. 
Na to je vijećnik Ružić Branko rekao da to znači da neće biti ostvareno 50% 
proračuna, pa neko tijelo treba donijeti odluku za to koji projekti će se iz kojih 
sredstava realizirati, a ne da to pojedinci donose. Rekao je da su to odluke koje 
se donose retroaktivno. 
Tražio je da uđe u zapisnik da se odluke donose retroaktivno, a takve nemaju 
pravni učinak. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da su ovime vijećnici dovedeni pred gotov čin, a 
netko je donio odluku što će se ovim sredstvima napraviti. On pretpostavlja da 
će vijećnici donijeti odluku, ali to je svakom na savjesti. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da dok se ne dobije presudu za 
Rockwool, ne može se planirati sredstva u 100% iznosu, jer sada Rockwool 
plaća po odluci donijetoj pred 10 godina. U 2008.g. im se počelo naplaćivati 
komunalnu naknadu 158 tis.kuna mjesečno i po toj odluci plaćaju, a ne po odluci 
iz 2012.g.  
Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao točku na 
glasanje. 
Većinom od 6 glasova „ZA“, 3 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ su donijete II. Izmjene i 
dopune Proračuna Općinr Pićan za 2015.g. 
     

 AD- 4. Dodjela jednokratne pomoći obitelji Težak 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je zamolio predlagatelja točke da predloži visinu 
pomoći. 
Načelnik Ivan Franković je napustio vijećnicu. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel pretpostavlja da su za nesreću - požar u 
obitelji Težak svi čuli, ističe da je šteta ogromna, te da bi lakše bilo sve rušiti i 
nanovo zidati, nego ovo sanirati. Ističe da je to obitelj sa 3 male djece, i u toj 
nesreći im pomažu prijatelji, rodbina, a prikupljaju se po terenu i financijska 
sredstva, pa će se vidjeti koliko će se prikupiti. On predlaže da Općina Pićan 
pomogne sa 20.000,00 kn. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je također potvrdio da je materijalna šteta velika i 
srećom nije bilo ljudskih žrtava, te se slaže s prijedlogom za pomoć od 
20.000,00 kn. 



 5 

Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da u ime kluba Istarskih demokrata podržava 
prijedlog za 20.000,00 kn. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan pretpostavlja da se svi slažu s prijedlogom kada 
se ne uključuju u raspravu, te je dao prijedlog na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta odluka o dodjeli jedokratne pomoći 
obitelji Težak u visini od 20.000,00 kn. 
Predsjednik vijeća je objasnio da je načelnik napustio vijećnicu po ovoj točki, jer 
se to odnosi na njegovu obitelj, to je načelnikov zet, te je pozvao načelnika da 
prisustvuje nastavku sjednice.  

 

AD-5. Vijećnička pitanja 

 
Vijećnik Lukež Fabricio pita da li je što novo po pitanjima od prošle sjednice za 
put Valentišće i cestu Tupljak. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao da se poslalo dopis ŽUC-u. 
Načelnik je potvrdio da se dopis poslalo ŽUC-u, a za Valentišće je razgovarao s 
Ilić Aurelijom za postavljanje hladnog asfalta. Postavljanje hladnog asfalta ne bi 
bilo samo za Valentišće, nego bi se i po drugim područjima općine zakrpalo 
rupe. 
Vijećnik Lukež Fabricio moli da se  to stavi i uz cestu za Floričiće. 
Predsjednik vijeća je rekao da bi se saniranjem puta za Floričiće zadiralo u 
prostor Županijske uprave za ceste, ali će se nastojati to popraviti u dogovoru sa 
njima. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da je i most u Švićima zadiranje u prostor ŽUC-a, 
na što je predsjednik Juran Silvan je rekao da taj most nije na županijskoj cesti 
nego ispod Švići, prema lugu. No ako se vijećnici slažu mogao bi se staviti hladni 
asfalt uz cestu za Floričiće, mada je to intervencija na županijskoj cesti. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da bi bilo dobro riješiti tu cestu, jer će voda 
odnijeti asfalt, koji je već potkopan, pa će onda biti puno veći troškovi saniranja. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je općini problem raditi bez suglasnosti na 
cestama ŽUC-a. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je zaključio rad sjednice 
vijeća i dao riječ načelniku. 
Načelnik Ivan Franković se svima zahvalio na suradnji i dao informaciju da bi se 
koncem 1.mjeseca moglo riješiti pitanje komunalne naknade s Rockwool-om, a u 
protivnom će se u 3. mjesecu raditi rebalans. Ističe da će se nastojati što više 
realizirati proračun. Dodao je da se napravilo dječji vrtić i stavilo ga u funkciju, te 
da u vrtiću imamo dvoje djece s posebnim potrebama. 
 
Na kraju je zaželio svima sretan Božić i uspješnu novu godinu, te je pozvao sve 
na domjenak u restoran „Stare staze“ Kršan.        
 
Sjednica je završila u 19,10 sati. 
 
 
 Zapisničar:                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                       Silvan Juran                                                                           


