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Z A P I S N I K 
 

sa sjednice Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Pićan, održane dana 18. srpnja 2016. godine u 

vijećnici Općine Pićan. 

 

Komisije je sa radom započela u 16,00 sati. 

 

Komisija za dodjelu priznanja se sastala zbog razmatranja prispjelih prijedloga ovlaštenih predlagatelja 

i kako bi sastavila konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata, te uputila prijedloge 

Općinskom vijeću. 

 

Nazočni: predsjednik Komisije, Miroslav Jelenić, članovi Neven Vretenar, Branko Piletić, Miro Tončić 

i Brenko Dorijano, te zapisničarka Martina Bilić, JUO. 

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Pićan (KLASA: 022-05/16-01/74, 

URBROJ: 2144/05-01-16-1) je objavljen 10. lipnja 2016.g. Rok za podnošenje prijedloga je istekao 11. 

srpnja 2016. godine.  

 

Na javni poziv je pristiglo 6 prijedloga: 

 

1. Prijedlog Močinić Deana, vijećnika Općine Pićan (pristiglo 15.06.2016.g.) 

 predlaže se dodjela Nagrade Općine Pićan građanskoj inicijativi „Zaštitimo slap Sopot“ 

zbog direktnog doprinosa u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša 

2. Prijedlog Stanić Daniela, vijećnika Općine Pićan (pristiglo 06.07.2016.g.) 

 predlaže se dodjela Plakete Općine Pićan vlč. Ivanu Prodanu zbog obogaćivanja 

vjerskog i društvenog života kako na području Tupljaka, tako i na području cijele 

Općine Pićan 

3. Prijedlog Slivar Jasmine, vijećnice Općine Pićan (pristiglo 08.07.2016.g.) 

 predlaže se dodjela Nagrade Općine Pićan Mladenu Kikoviću zbog zalaganja u 

pronalaženju izgubljene četverogodišnje djevojčice Anamarije Zović, te aktivnog 

sudjelovanja na svim manifestacijama općine 

4. Prijedlog Načelnika Općine Pićan (pristiglo 10.07.2016.g.) 

 predlaže se dodjela Plakete Općine Pićan direktoru Termoelektrane Plomin d.o.o., 

Mihajlu Mirkoviću, zbog višegodišnje suradnje i kontinuirane podrške manifestaciji 

LegendFest, te za pomoć pri izgradnji dječjeg vrtića u Pićnu 

5. Prijedlog Selar Mateja, vijećnika Općine Pićan (pristiglo 11.07.2016.g.) 



 predlaže se dodjela Plakete Općine Pićan Stanišić Armandu, osnivaču obrta A.B.S. 

zbog iznimnih dostignuća i doprinosa od osobitog značaja za razvitak i ugled općine, a 

posebice za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva 

6. Prijedlog Selar Mateja, vijećnika Općine Pićan (pristiglo 11.07.2016.g.) 

 predlaže se dodjela Nagrade Općine Pićan Ivani Franković, učenici 3. razreda 

Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, zbog iznimnog uspjeha na državnom 

natjecanju iz matematike, na kojem je osvojila 2. mjesto. 

 

Provodi se rasprava po podnesenim prijedlozima u koju se uključuju svi članovi Komisije. 

 

Nakon razmatranja gore navedenih prijedloga, Komisija za dodjelu priznanja glasuje o podnesenim 

prijedlozima kako slijedi: 

 

1. Dodjeljivanje Nagrade Općine Pićan građanskoj inicijativi „Zaštitimo slap Sopot“ – članovi Komisije 

se slažu da je građanska inicijativa zaslužila pohvalu, no s obzirom na to da u Odluci o priznanjima 

Općine Pićan, članku 3. stoji da se godišnje dodjeljuje u pravilu najviše pet priznanja, te s obzirom na 

to da je „Zaštitimo slap Sopot“ još uvijek „mlada“ inicijativa u začetku, koja je sa svojim djelovanjem 

započela tek početkom 2016. godine, predlaže se odgoda davanja priznanja Općine Pićan za sljedeću 

godinu. Prijedlog je usvojen jednoglasno. 

 

2. Dodjeljivanje Plakete Općine Pićan vlč. Ivanu Prodanu – prijedlog je usvojen jednoglasno. 

 

3. Dodjeljivanje Nagrade Općine Pićan Mladenu Kikoviću – Komisija djelomično prihvaća prijedlog, 

te ga preinačuje na način da se Plaketa Općine Pićan dodijeli Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pićan 

zbog zalaganja svih članova, s posebnim naglaskom na Kiković Mladena, tajnika DVD-a i Smoković 

Silvana, predsjednika DVD-a. Preinačeni prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

4. Dodjeljivanje Plakete Općine Pićan Mihajlu Mirkoviću, direktoru TE Plomin d.o.o. Prijedlog se 

jednoglasno usvaja. 

 

5. Dodjeljivanje Plakete Općine Pićan Stanišić Armandu. Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

6. Dodjeljivanje Nagrade Općine Pićan Ivani Franković uz novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Nakon razmatranja gore navedenih prijedloga i provedenog glasovanja, Komisija za dodjelu 

priznanja Općine Pićan, Općinskom vijeću Općine Pićan predlaže da se priznanja Općine Pićan u 

2016. godini dodijele kako slijedi: 

 

1. Plaketa Općine Pićan vlč. Ivanu Prodanu, župniku župe Tupljak u razdoblju od 1980. do 2000. 

godine, koji je svojim vjerskim i drugim djelovanjem doprinesao obogaćivanju vjerskog i 

društvenog života, kako na području Tupljaka, tako i cijele Općine Pićan. 

2. Plaketa Općine Pićan Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pićan, a osobito tajniku Kiković 

Mladenu i predsjedniku, Silvanu Smokoviću, zbog iznimnog zalaganja u svim područjima od 

potrebe na Općini Pićan 

3. Plaketa Općine Pićan gosp. Mihajlu Mirkoviću, direktoru TE Plomin d.o.o., zbog višegodišnje 

suradnje i kontinuirane podrške manifestaciji LegendFest, te za pomoć pri izgradnji dječjeg 

vrtića u Pićnu 

4. Plaketa Općine Pićan gosp. Stanišić Armandu, zbog iznimnih dostignuća i doprinosa od 

osobitog značaja za razvitak i ugled općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređenju 

gospodarstva 

5. Nagrada Općine Pićan gđici. Ivani Franković, učenici 3. razreda Gimnazije i strukovne škole 

Jurja Dobrile Pazin, zbog iznimnog uspjeha na državnom natjecanju iz matematike, na kojem 

je osvojila 2. mjesto, u vidu novčane nagrade u iznosu od 2.000,00 kuna. 



Sjednica Komisije za dodjelu priznanja Općine Pićan zaključena je u 16,50 sati. 

 

 

 

        Komisija za dodjelu priznanja  

                   Općine Pićan 

 

              Predsjednik Komisije 

                    Miroslav Jelenić 

      Voditeljica zapisnika:  

 

 

      ____________________     ____________________________ 

       Martina Bilić 


