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   REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/16-01/8 
Ur.broj: 2144/05-01-16-2 
Pićan, 30.06.2016. 
 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 21.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
30.lipnja 2016. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 17,30 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika i to: Juran Silvan, Kristina 
Đurović, Valter Fonović, Fabricio Lukež, Dean Močinić, Branko Ružić, Matej 
Selar,  Jasmina Slivar, Daniel Stanić i Livio Vretenar. 
Opravdano otsutan: Siniša Sergo. 
                   Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, 
zamjenik načelnika Neven Vretenar, Martina Bilić, JUO, Vesna Krpan, 
računovodstvo, Kristian Reisman iz „Labinštine info“ i „Istarski.hr“ i Katarina 
Šoštarić iz „5 portala“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio predsjednik općinskog vijeća 
Silvan Juran i pozdravio sve prisutne. Konstatirao je da kvorum postoji, te se 
može započeti s radom.  
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se točke 2-9 razmatraju nakon donošenja 
Izmjena i dopuna Proračuna, s obzirom da su vezane uz proračun. 
Načelnik je rekao da te točke trebaju biti donijete prije donošenja izmjena i 
dopuna, jer se odnose na Proračun.  
Nakon toga je predsjednik vijeća Juran Silvan dao prijedlog dnevnog reda na 
glasanje.  
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ usvojen je slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2016.g. 
3. Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2016.g., 
4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. 
5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. 
6. Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih 

dokumenata za 2016.godinu, 
7. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu za 2016.g., 
8. Program javnih potreba u sportu za 2016.g., 
9. Socijalni program Općine Pićan za 2016.g., 
10. Donošenje I. Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Pićan za 2016.g. 
11.    Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, 
12. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 15847 k.o. Pićan, 
13. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, 
14. Vijećnička pitanja. 
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  AD- 1. Verifikacija zapisnika sa 20.sjednice Općinskog vijeća  

             Općine Pićan 

 
                 Zapisnik sa 20.sjednice općinskog vijeća je dat u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Vijećnica Jasmina Slivar moli provjeru glasova po t.2. Zapisnika. Rekla je da bi 
trebalo pisati 7 „ZA“, a ne 8 „ZA“, 3 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“. 
Gđa Mirjana Ban je provjerila u knjizi zapisnika i utvrdila ispravnost primjedbe 
vijećnice Jasmine Slivar. Zaključeno je da će se to ispraviti. 
Budući više nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća Juran Silvan je 
zapisnik sa ispravkom dao na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen zapisnik sa 20.sjednice 
Općinskog vijeća.  
 

AD - 2. Program potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2016.g. 
 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te će ga ukoliko je potrebno obrazložiti gđica Martina Bilić i  
otvorio je raspravu.   
Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je dao točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijet Program potreba u vatrogastvu i 
civilnoj zaštiti u 2016.godini u sveukupnom iznosu od 816.100,00 kn. 
 

AD – 3. Program  poticanja razvoja malog  gospodarstva 2016.godinu 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je upoznao da je materijal po točki dnevnog reda 
dostavljen vijećnicima u privitku poziva, te je otvorio raspravu. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita tko je poljoprivredni redar. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da ga još nemamo, ali bi za sve 4 općine 
labinštine i Grad Labin bio zaposlen 1 redar, pa bi se i troškovi redara 
raspodjelili. 
Vijećnik Ružić Branko pita za „Kapitalne donacije udrugama“ koje su to udruge 
kojima se dodjeljuju donacije u sveukupnom iznosu od 30.000,00 kn, te zbog 
čega su potpore u poljoprivredi stavljene u program poticanja malog 
gospodarstva. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da je to po zakonu, sada je raspisan 
natječaj za udruge, te će se i lovačkom društvu dati sredstva. 
Vijećnik Ružić Branko ističe da mu još nije jasno zašto se poljoprivreda uvrstila u 
„Program poticanja malog gospodarstva“. 
Gđica Martina Bilić je odgovorila da se stavilo zbog poticanja poljoprivrede, na 
što je vijećnik Ružić Branko rekao da je to ipak trebalo prikazti negdje drugdje. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da je tuzemna članarina za LAG i FLAG 31.000,00 
kn, te pita koliko je za koga, s obzirom da je rečeno prilikom donošenja odluke o 
osnivanju FLAG-a da Općina Pićan neće ništa plaćati za FLAG. 
Načelnik je odgovorio da će se platiti samo 1.000,00 kn članarine za FLAG.  
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Juran Silvan je prijedlog 
Programa razvoja malog gospodarstva 2016.g. dao na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Program poticanja malog 
gospodarstva 2016.g. u sveukupnom iznosu od 251.500,00 kn. 
 
     

 



 3 

AD- 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za      

          2016.g. 

 

 
Prijedlog Programa u sveukupnom iznosu od 10.825.100,00 kn dostavljen je 
vijećnicima u privitku poziva pa je predsjednik vijeća Juran Silvan otvorio 
raspravu. 
Vijećnik Ružić Branko ističe da ovaj program proizlazi iz proračuna, a još nije 
dobio odgovor iako je zatražio pismeno obrazloženje tko je i kada donio odluku 
koje će se aktivnosti realizirati, a koje neće, s obzirom na ostvarenje proračuna. 
Rekao je da će doći kraj godine i opet će načelnik donositi odluku što će se 
raditi, a što ne. Stoga moli pismeni odgovor. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da se program donosi temeljem proračuna, 
a općinsko vijeće donosi proračun, pa kako se proračun realizira, tako se i 
programi realiziraju.  
Vijećnik Ružić Branko traži još jednom pismeni odgovor tko odlučuje o tome, jer 
se programi ne mogu raditi po realizaciji proračuna, netko donosi odluku o 
prioritetu radova. 
Predsjednik vijeća juran Silvan je rekao da se zna što su prioriteti: vodoopskrba, 
asfaltiranje puteva, javna rasvjeta… 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da je za kanalizaciju Švići-Jakomići planirano 
500.000,00 kn, te pita u kojoj je to fazi. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da je to stalo zbog rješavanja ceste, sad će 
se općina upisati kao vlasnik, jer je zemljište otkupljeno i onda će se napraviti 
snimak i proknjižiti. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da se za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planira 
2,2 mil. kuna i pita koje su to ceste. 
Načelnik je odgovorio da će se ići u asfaltiranje kompletnog plana ukoliko se 
uspije doći do sredstava od komunalne naknade Rockwool-a. 
Vijećnik Lukež Fabricio pita da li su to sve nerazvrstane ceste koje treba 
asfaltirati. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da u kancelariji ima spisak cesta koje treba 
asfaltirati, pa ga vijećnici mogu pogledati, no vjerojatno to nisu sve ceste. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao neka mu se e-mailom pošalje taj spisak, a 
poznato mu je da je vijećnik Vretenar Livio vršio popis svih neasfaltiranih cesta, 
no ne zna što će se sad asfaltirati. 
Vijećnik Vretenar Livio je objasnio da je popisivao ceste za prethodno vijeće, a 
sada je Kolić Branko radio popis. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean moli izvještaj, odnosno informaciju za 
vodovod ispod kote 300, u kojoj je to fazi. 
Načelnik je rekao da su imali sastanak u Vodovodu, gdje se raspravljalo o 
odvodnji Grada Labina, a kojem je prisustvovala zamjenica generalnog direktora 
Hrvatskih voda, pa ju je tom prilikom upoznao o tom vodovodu i pitao za pomoć. 
U razgovoru je rekla da će Hrvatske vode pomoći kod izgradnje vodovoda koliko 
god budu  mogli.  
Upoznao je vijećnike da bi se vodovod Kukurini –Marišće počelo raditi za 
otprilike 2 ili 3 mjeseca, jer se sada rade izvlaštenja. 
Natječaj ide u narednih 10 dana, sredstva su osigurana, a investitor bi bio 
Vodovod, pa bi se u izgradnju krenulo negdje u 10.mjesecu. 
Kako se za raspravu više nitko nije javio, predsjednik vijeća je dao prijedlog 
Programa na glasanje.  
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Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“ je donijet Program gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. 
 

AD-5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016.g. 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
gosp.Juran Silvan otvorio raspravu. 
Vijećnik Selar Matej pita da li je trošak električne energije od 196.700,00 kn 
trošak samo javne rasvjete, što mu je potvrđeno. Iz tog razloga moli načelnika da 
netko napravi ponudu za zamjenu štednih žarulja, pa da se vidi koliko bi se na 
taj način uštedjelo. 
Načelnik je rekao da je to dobra ideja, jer troškovi električne energije postaju sve 
veći. Upoznao je da je trošak postavljanja takve rasvjete veći, no kasnije se na 
potrošnji uštedi 70%.   
Ističe da je održavanje javne rasvjete došlo jako skupo, sve je više rasvjetnih 
tijela, ali su armature dotrajale, pa su česti popravci. 
Nitko se više nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Juran Silvan dao 
točku na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Program održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. u sveukupnom iznosu od 
1.253.700,00 kn. 
 

AD-6. Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih 

dokumenata za 2016.godinu 

  

 
           Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima uz poziv, pa je 
predsjednik općinskog vijeća Juran Silvan otvorio raspravu. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita u kojoj fazi je izrada novog prostornog plana. 
Gđica Martina Bilić je odgovorila da je općina dobila izvješće izrađivača i sada 
slijedi pronalaženje zamjenskih površina. 
Vijećnik Ružić Branko pita  što spada u Program ukupnog razvoja za koji se 
planira 86.000,00 kn. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da su sredstva za izradu Programa 
ukupnog razvoja odobrena, pa će se možda već na idućem vijeću donijeti taj 
program, nakon čega će se uvrstiti i u prostorni plan. 
Na pitanje vijećnika Selar Mateja da li će o njemu vijeće raspraviti, načelnik je 
potvrdno odgovorio. 
S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik vijeća Juran Silvan je zaključio 
raspravu  i dao prijedlog Programa u sveukupnom iznosu od 186.000,00 kn na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijet Program izrade dokumenata 
prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2016.godinu. 
 

AD-7. Program javnih potreba i usluga u zdravstvu za 2016.g. 

 
Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je uz poziv, pa je otvorena rasprava. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da se izdvaja sredstva za dodatne usluge u 
zdravstvu pa tako i za sufinanciranje logopeda, psihologa, mamografije i pita da 
li se usluge logopoeda, psihologa i mamografije odnose na sve građane, da li ih 
mogu koristiti svi građani. 
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Načelnik Ivan Franković je potvrdno odgovorio. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao prijedlog Programa javnih potreba i usluga 
u zdravstvu u visini od 79.200,00 kn na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  je donijet Program javnih potreba i usluga u 
zdravstvu za 2016.godinu. 
 

AD-8. Program javnih potreba u sportu za 2016.g. 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva.  
Predsjednik vijeća je otvorio i zatvorio raspravu, jer se za raspravu nitko nije 
javio, te je prijedlog programa dao na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijet Program javnih potreba u sportu za 
2016.g. sa planiranih 660.000,00 kn. 
 

AD-9. Socijalni program Općine Pićan za 2016.g. 

 
Prijedlog Socijalnog programa dat je u privitku poziva, pa je predsjednik 
općinskog vijeća Juran Silvan otvorio raspravu. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je zaključio raspravu i dao prijedlog Socijalnog 
programa u sveukupnom iznosu od 2.405.400,00 kn na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je donijet Socijalni program Općine 
Pićan za 2016.g. 
 

AD-10. Donošenje I. Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Pićan za 2016.g. 

 

 
Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima uz poziv, pa je 
predsjednik općinskog vijeća Juran Silvan otvorio raspravu i zamolio gđu Krpan 
Vesnu da iznese kratko obrazloženje I.Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Pićan za 2016.g. 
Gđa Krpan Vesna je objasnila da se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna  ne 
mijenja visina Proračuna, Proračun ostaje u iznosu od 18.963.200,00 kn, a 
rashodi se smanjuju za 767.710,00 kn - manjak prihoda iz prethodnih godina., 
samo se mjenjaju, odnosno preraspoređuju stavke unutar proračuna. Upoznala 
je koje se pozicije i aktivnosti mijenjaju. 
Otvorena je rasprava. 
Na pitanje vijećnika Ružić Branka da li se tih 767.000,00 kn smanjuje na 
izgradnji komunalne infrastrukture, predsjednik vijeća Juran Silvan je potvrdno 
odgovorio. 
Na pitanje vijećnika Ružić Branka da li se ove odluke, odnosno Programe  
uskladilo sa ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, odgovorila je gđa Vesna 
Krpan negativno odgovorila. Rekla je da se Programi, odnosno točke 2-9. 
odnose na izvorni Proračun, a na idućem vijeću će se donijeti programi 
usklađeni sa ovim Izmjenama i dopunama. 
Vijećnik Ružić Branko je zaključio da je ovo nerealno planiranje. 
Vijećnik Selar Matej pita na što se odnosi „izrada katastra cesta“ na str.11. 
Načelnik je odgovorio da se najprije mora napraviti priprema za ceste prije 
asfaltiranja. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da je na str 8. stavka „izgradnja vodovoda iznad 
kote 300“ i pita da li je koliko moguće smanjiti tu stavku. 
Načelnik je odgovorio da je tolika sredstva Istarski vodovod Buzet planirao za 
izgradnju vodovoda Ćopi i to su namjenska sredstva koja se ne može smanjiti. 
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Vijećnik Lukež Fabricio potom predlaže da se sportski objekti Kukurini i Tupljak 
razdvoje, jer su svi glasali za to da se radi jedno i drugo s time da se razdvoje 
sredstva, te predlaže svakom po 300.000,00 kn.  
Načelnik je objasnio da je povećanje vezano za malonogometno igralište 
Kukurini za koje je procjena 600.000,00 kn sa svim troškovima, na što je vijećnik 
Lukež Fabricio konstatirao da je za Tupljak planirano 0, pa se Tupljak nije 
trebalo ni spominjati. 
Načelnik je objasnio da se za Tupljak čeka odluku, odnosno procjenu DUDDI-ja, 
kako bi mogli dati na Ministarstvo zahtjev da nam se dodijeli zemljište. 
Vijećnik Ružić Branko je prokomentirao da to znači da se do sada sportski 
kompleks Tupljak radilo bespravno. 
Načelnik se nije složio s njim i objasnio da se za Tupljak ishodovala lokacijska 
dozvola i još neka odobrenja.  
Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Pićan na glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“, 2 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ su donijete I.Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Pićan za 2016.godinu.   
 

AD-11.  Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je po točki dnevnog reda otvorio raspravu s 
obzirom da su materijali dostavljeni vijećnicima uz poziv. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean je tražio objašnjenje točke, pa je gđica 
Martina Bilić dala obrazloženje. 
Objasnila je da se predlažu izmjene prema tablici. 
Rekla je da bi se te ceste cjepale na više oznaka radi rješevanja imovinsko 
pravnih odnosa kako bi se moglo kandidirati prema Fondovima. 
Vijećnik Selar Matej pita da li su to sve ceste ili samo one koje se treba mjenjati, 
na što je gđica Martina odgovorila da su to samo one koje se mjenjaju. 
Vijećnik Fabricio Lukež ima primjedbu, jer u tim materijalima piše da je cesta 
Floričići-Sopot asfaltirana, što nije točno. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je jedan dio asfaltiran, a 1 dio prolazi 
općinom Gračišće. 
Vijećnik Lukež Fabricio smatra da bi onda trebalo staviti da je djelomično 
asfaltirana. 
Vijećnik Vretenar Livio je objasnio da je to cesta od Baškere Lina do granice sa 
Općinom Gračišće i taj dio je asfaltiran. 
Nakon toga je Odluka data na glasanje.  
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama je donijeta 
jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 
 

AD-12. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 15847 k.o. Pićan 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici materijale dobili, te da je prijedlog 
odluke da se k.č. 15847 k.o. Pićan izuzme iz javnog dobra. 
Načelnik Ivan Franković je obrazložio da je zahtjev dao Anđelko Belušić, jer je 
prilikom legalizacije svoje kuće utvrđeno da je jednim dijelom izgrađena na 
javnom dobru. 
Prema uputama Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada dobili 
smo prijedlog da se čestica cijepa i da se taj dio na kojem je kuća dodijeli 
Anđelku, a ostali dio k.č. da ostane kao put tako da ga mogu koristiti i drugi 
građani. 
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Načelnik je rekao da će Anđelko o svom trošku cijepati parcelu, a na priloženoj 
karti je označeno na koji način bi se cijepalo. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean je suglasan da se pomogne čovjeku, iako je 
ilegalno gradio na tuđem terenu, makar samo dio kuće. 
Vijećnika Vretenar Livija zanima tko će snositi odgovornost ako gosp. Belušić 
Anđelko zatvori cijeli put, jer je već bilo takvih slučajeva, da mještani nisu mogi 
koristiti put. Predlaže neka stručne službe izađu na teren i osiguraju mještanima 
put. 
Vijećnik Lukež Fabricio smatra da treba vidjeti da li se taj put uopće koristi, jer i 
on ima slučaj da je njihova garaža na putu, ali mještani imaju drugdje put. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je u D.Bajcima napravljen novi put 
koji je asfaltiran, a ovaj put na kojem je djelomično kuća od Belušić Anđelka će 
se možda koristiti samo za traktore, jer tamo postoji kružni put. 
Vijećnik Vretenar Livio je pročitao zamolbu u kojoj između ostalog stoji da je 
Belušić Anđelko dio svoje parcele ustupio za javnu korist. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da će se prodati k.č. koju traži s tim da 
se izvrši cjepanje. 
Vijećnik Livio Vretenar pita što ako kupnjom te čestice zatvori put ljudima, te 
smatra da bi gosp.Anđelko Belušić trebao donijeti potpise susjeda da su 
suglasni sa tim. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da ne smije ljudima zatvoriti put. 
Vijećnik Ružić Branko smatra da ljudima treba izaći u susret, treba ucrtati novi 
put i kompenzirati k.č., ne smije se sada kočiti ljude u legalizaciji svojih objekata.  
Vijećnik Selar Matej upozorava da treba biti oprezan da ne bi kasnije oko toga 
nastao problem. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da je komunalni redar bio na terenu utvrditi 
činjenično stanje, pa bi on trebao stajati iza toga. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean ističe da komunalni redar nema te ovlasti, a 
vijeće donosi odluku o izuzeću. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da se je nekad obavljala zamjena zemljišta za 
javno dobro, ali se promjena nije izvršila na sudu, pa sad imaju problema, te 
ističe da ljudima treba izaći u susret. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean je rekao da vijeće donosi odluku o 
izuzimanju iz javnog dobra. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Juran Silvan dao točku 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o izuzimanju iz javnog dobra 
k.č.br.15847 k.o. Pićan. 
  

AD-13. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 

 
Zamolba Ljubičić Zdenke za oslobađanje plaćanja komunalne naknade i 
prijedlog odluke o oslobađanju su dati u privitku poziva, te je predsjednik vijeća 
Juran Silvan otvorio raspravu.  
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean je pročitao zamolbu i pita da li su ovo 
dovoljni uvjeti ili razlozi plaćanja, odnosno oslobađanja plaćanja komunalne 
naknade za kuću, da li je ona prijavljena na taj kućni broj. 
Vijećnik Fonović Valter je rekao da u toj kući već 10 godina ne živi nitko, kuća je 
zapuštena. 
Na pitanje gosp.Močinić Deana kolika je površina kuće i koliko plaća godišnje, 
gđa Krpan je odgovorila da plaća oko 50 kn godišnje. 
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Vijećnik Selar Matej smatra da bi trebalo utvrditi činjenice i za svih bi trebali biti 
isti uvjeti za oslobađanje, a ne da se rješava pojedinačno od slučaja do slučaja.  
Ističe da bi trebalo definirati uvjete za oslobađanje plaćanja, pa da se isti kriteriji 
primjenjuju na sve. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je to ipak nekretnina, odnosno 
objekat na atraktivnom mjestu, pa ako ga ne koriste neka ga prodaju, pa će ga 
koristiti neki drugi. 
On je stoga protiv oslobađanja plaćanja komunalne naknade. 
Vijećnik Selar Matej je rekao da se u prijedlogu odluke o oslobađanju plaćanja 
pozivamo na Odluku o komunalnoj naknadi, te pita da li su u odluci propisani 
razlozi oslobađanja. 
Gđica Martina Bilić je pokazala i pročitala članak u kojem se govori o 
oslobađanju plaćanja, te zaključila da baš i nisu definirani uvjeti oslobađanja. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean predlaže da se sada ne glasa po ovoj točki, 
neka se pusti sa strane, jer se ne zna činjenično stanje i nisu jasno definirani 
uvjeti za oslobađanje kom.naknade. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel je rekao da je nekretninu uvijek moguće 
naplatiti, a vijećnik Selar Matej je rekao da bi trebalo oslobađati svih pod istim 
uvjetima. 
Vijećnik Livio Vretenar je rekao da bi možda prije trebalo osloboditi neke 
socijalne slučajeve koji žive u kući, nego ovakve koji imaju kuće u kojima ne žive. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da su vlasnici kuće dužni plaćati 
komunalnu naknadu, a mogu je ponuditi na prodaju, pa makar i općini. 
Vijećnik Selar Matej predlaže da se točka odgodi za iduću sjednicu kada će se 
imati više podataka.. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Juran Silvan dao prijedlog za odgodu točke na 
glasanje.  
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je donijeta odluka o odgađanju točke. 
 

AD-14. Vijećnička pitanja 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je pitao vijećnike Ružić Branka i Lukež Fabricija 
da li su dobili odgovor na svoja vijećnička pitanja. Odgovorili su potvrdno. 
Na pitanje vijećnika Selar Mateja je li došlo rješenje za tužbu Rockwwol, 
Načelnik je odgovorio da još nije. 
Vijećnik Selar Matej je rekao da treba dogovoriti kada će biti svečana sjednica 
povodom dana Općine kao i kada će biti redovna sjednica, jer Komisija za 
dodjelu priznanja treba dati na vijeće prijedloge kandidata za priznanja. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan predlaže da slijedeća sjednica vijeća bude oko 
25.07. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita da li je stručna služba provjerila za plaćanje odvoza 
smeća, da li ga moraju građani plaćati ili može i općina preuzeti njihovu obvezu. 
Gđica Martina Bilić je rekla da je proučavala zakon, no o tome ne govori ništa, 
zakon to nije zabranio, znači da je stvar vijeća da donese odluku. 
Na to je vijećnica Slivar Jasmina prokomentirala da je ranije bilo rečeno da 
Zakon zabranjuje, a nigdje to ne piše, iako je načelnik tvrdio da piše. 
Načelnik ističe da općina neće preuzeti obvezu plaćanja odvoza smeća, svatko 
neka plaća svoje smeće.    
Potpredsjedenik vijeća Danijel Stanić pita kad će krenuti obnova ceste od 
Tupljaka prema raskrsnici za Gologorički Dol.Bilo je rečeno da će se to učiniti 
kada bude zabrana radova u turističkim naseljima, a to je sada. 
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Načelnik je upoznao vijećnike da je jučer razgovarao sa gđom Biserkom Griparić 
iz ŽUC-a koja mu je dala informaciju da sada rade troškovnik za taj dio. 
To asfaltiranje bi radili u dvije faze, sada u I.fazi bi napravili od gostione do 
mostića kod Gorice, jer za dalje sada nemaju sredstva. 
On je inzistirao da sve bude asfaltirano sada, pa neka plate kada dobiju 
sredstva, ali je ona rekla da će ovaj II dio asfaltirati sada samo ako to općina 
financira. U protivnom bi II faza išla početkom iduće godine.  
Načelnik je rekao da bi volio da sve asfaltiraju odjednom, pa da isfinanciraju 
razliku početkom iduće godine, a na idućem vijeću će o tome znati detalje.  
 
Budući se više nitko nije javio za raspravu, rad sjednice zaključen je u 19,16 sati. 
 
 
 Zapisničar:                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran, ing.                                                                           


