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  REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/17-01/5 
Ur.broj: 2144/05-01-17-2 
Pićan, 04.08.2017. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 1.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
04.kolovoza 2017. 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, 
Milenko Baćac, Branko Ružić, Fabricio Lukež i Jasmina Slivar.  
                 Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Tihana 
Lukež, zamjenica Načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO, Vesna Krpan, 
računovodstvo i Katarina Šoštarić iz 5portala. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio predsjednik općinskog vijeća 
gosp. Silvan Juran i pozdravio sve prisutne. Konstatirao je da kvorum postoji, te 
se može započeti s radom.  
                   Pročitao je dnevni red i predložio dopunu dnevnog reda t.1. 
„Zapisnik sa konstituirajuće sjednice“. Upoznao je da po toj točki nema 
glasovanja. 
Pitao je da li ima još netko prijedlog za dopunu dnevnog reda. 
Vijećnik Fabricio Lukež je predložio dopunu dnevnog reda točkom „Dodjeljivanje 
bonova umirovljenicima i nezaposlenima s područja Općine Pićan na Dan 
Općine Pićan.“ 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se to do sad nije prakticiralo, dat će 
se točku na raspravu, ali s obzirom da se danas formira Komisija za socijalu, on 
smatra da bi taj prijedlog prepustio komisiji na razmatranje i za sada ne bi o 
tome donosio odluku. To je njegovo mišljenje. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao predsjedniku vijeća neka otvori raspravu, pa 
diskutira o prijedlogu, a ne prije otvaranja rasprave. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao na glasanje prijedlog za uvrštenje u dnevni 
red pod t. 1 „Zapisnik sa konstituirajuće sjednice“. 
Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“. 
Nakon toga je otvorio raspravu po prijedlogu za dopunu dnevnog reda točkom 
“Dodjela bonova umirovljenicima i nezaposlenima za Dan Općine Pićan“. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da želi dati kratko obrazloženje. 
Upoznao je da je to bilo njihovo predizborno obećanje građanima. Rekao je da 
se naših građana sjetimo samo za Božić i Uskrs, te smatraju da bi se sada 
prigodno za Dan općine moglo nezaposlenima i umirovljenicima dati 100,00 ili 
200,00 kuna. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić nema ništa protiv toga, no do sad davalo  
bonove samo za Božić, ne i za Uskrs i smatra da bi bilo bolje da odbor za 
socijalnu skrb poradi na tome i donese svoj prijedlog. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da općin   a sredstava ima, te je mišljenja da bi se 
takav prijedlog moglo uvrstiti u dnevni red i dati za Dan općine našim 
umirovljenicima i nezaposlenima bonove. 
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Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se prijedlog za uvrštenje točke u dnevni red 
da na glasanje, pa će se vidjeti da li će točka biti uvrštena u dnevni red. 
Načelnik Ivan Franković ističe da je prijedlog potpredsjednika vijeća Deana 
Močinića dobar, te smatra da se to prepusti na razmatranje Komisiji za socijalu 
koja bi o tome trebala raspraviti i dati prijedloge.  
Ističe da sada to nemamo planirano u proračunu, a ni u rebalansu, za Božić će 
dobiti bonove, pa neka komisija raspravi i odluči koliko sredstava dati svakom 
penzioneru i nezaposlenom.  
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao na glasanje prijedlog za 
dopunu dnevnog reda točkom „Donošenje Odluke o dodjeljivanju bonova 
umirovljenicima i nezaposlenima na Dan općine Pićan“. 
Spomenuo je da je Dan općine pred vratima i provođenje te odluke bi bilo zbrda 
zdola.Ističe da će se danas formirati odbor za socijalu, pa će odbor dati prijedlog 
o tome, no za sada to nije ni planirano proračunom pa će on stoga glasati protiv 
uvrštenja ove točke u dnevni red. 
Nakon toga je dao na glasanje dopunu dnevnog reda. 
Dopuna dnevnog reda točkom „Donošenje Odluke o dodjeljivanju bonova 
umirovljenicima i nezaposlenima na Dan općine Pićan“ nije izglasana jer su „ZA“ 
dopunu glasala 2 vijećnika, a 9 je bilo „PROTIV“. 
Potom je predsjednik vijeća Silvan Juran pročitao kompletan dnevni red sa 
izglasanom dopunom i dao na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“ je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 

1. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. Informacija o donošenju Odluke o izradi strategije razvoja turizma Općine 

Pićan 2018.-2022.g., 
3. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine 

Pićan, 
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan 

za 2017.godinu, 
5. Donošenje II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2017.godinu, 
6. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine 

Pićan,  
7. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i 

školstvo, 
8. Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan, 
9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 1449, k.o. Tupljak, 
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine 
Pićan za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g. 

11. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave, 
12. Odluka o izboru člana upravnog vijeća JVP Labin,   
13. Vijećnička pitanja. 

 
 

AD- 1. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 

 
       Predsjednik vijeća Silvan Juran je konstatirao da je ovo 1.radna sjednica 
poslije konstituiranja, te je po zapisniku sa konstituirajuće sjednice općinskog 
vijeća otvorio raspravu uz napomenu da se neće glasati za zapisnik, jer je 
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potpisan od Ureda državne uprave, zapisničarke i predsjedavatelja Silvana 
Jurana. 
  
Po zapisniku sa konstituirajuće sjednice nije bilo komentara, primjedbi ni 
prijedloga, pa je predsjednik vijeća zaključio rad po ovoj točki i prešao na drugu 
točku.  
 

AD - 2. Informacija o donošenju Odluke o izradi strategije razvoja turizma    

            Općine Pićan 2018.-2022.g. 

 
           Predsjednik vijeća Silvan Juran je dao riječ pročelnici Martini Bilić da 
obrazloži materijal po točki dnevnog reda koji su vijećnici dobili u privitku poziva. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da je ovo program razvoja turizma koji je 
sličan dokument kao i Program ukupnog razvoja (PUR). 
Razlog zbog kojeg se dalo u hitno donošenje Odluke o izradi strategije razvoja 
turizma Općine Pićan 2018.-2022.g. na telefonsku sjednicu je zbog roka prijave 
na Natječaj. Rok za prijavu je bio 28.07. i upoznala je vijećnike da je prijava na 
natječaj išla na vrijeme. 
Informirala je vijećnike da se izradu Programa ukupnog razvoja također 
kandidiralo i  dobilo sredstva u 100% iznosu, pa se računa da će tako biti i za 
izradu strategije razvoja turizma.         
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da podržava izradu strategije razvoja turizma i 
zato je i glasao telefonski za nju, no smatra da se moglo sazvati redovnu 
sjednicu vijeća ranije i tu odluku donijeti na redovnoj sjednici, jer je od 
konstituirajuće sjednice do sada prošlo 2 mjeseca. Zato je dao primjedbu na 
donošenje odluke telefonskim putem. 
Smatra da je izrada Strategije razvoja turizma bitan dokumenat o kojem treba 
raspraviti, a ne donositi po hitnom postupku. 
Rekao je da ima primjedbu na članak Odluke koji govori da načelnik odlučuje o 
strategiji razvoja turizma, on smatra da to treba raditi stručna komisija. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da nije prošlo dva mjeseca od 
konstituiranja vijeća, jer je telefonska sjednica bila 26.07., a konstituirajuća 
sjednica je bila 21.06. On se složio i odobrio sazivanje telefonske sjednice zbog 
hitnosti predmeta. 
Pitao je vijećnika Ružića da li se njegova primjedba odnosi na članak 3.ili članak 
4. Odluke.       
Vijećnik Branko Ružić je rekao da se to odnosi na članak 4. i pita zašto načelnik 
po tom članku daje prijedlog strategije, to trebaju dati stručni ljudi, odnosno ljudi 
iz te struke. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je pročitao članak 3.i.4. Odluke i objasnio da u 
konačnici Strategiju razvoja turizma donese općinsko vijeće, a načelnik će 
ovlastiti ljude iz struke koji će pripremiti Strategiju razvoja turizma. Ističe da u 
konačnici Strategiju razvoja turizma donese općinsko vijeće. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je činjenica da je to već sve dogovoreno. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da se sada razmatraju 3. i 4.članak 
Odluke, a pročelnica Martina Bilić je objasnila da je strategija razvoja turizma 
stručan i ozbiljan dokumenat kojeg izrađuju stručnjaci u skladu s državnom 
strategijom. 
Vijećnik Branko Ružić pita gdje je stručnost kad je u Programu ukupnog razvoja 
(PUR-u) napisano da Općina Pićan ima more, rekao je da je to samo copy 
paste, odnosno kopiranje. 
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Pročelnica Martina Bilić ga je pitala da li je dao primjedbu na Program ukupnog 
razvoja, te istaknula da je rasprava zato da se daju primjedbe. 
Vijećnik Ružić je rekao da je dao primjedbu. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean je konstatirao da je Odluka o izradi strategije 
razvoja turizma Općine Pićan jednoglasno prihvaćena, pa pita o čemu se sada 
toliko raspravlja. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je 
zaključio točku dnevnog reda. 
 

AD-3. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice Općinskog vijeća općine 

Pićan 

 
Zapisnik sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan dat je u privitku 
poziva, pa je predsjednik vijeća po njemu otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je zapisnik dao 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, 0 „Suzdržanih“ i 0 „Protiv“ je usvojen Zapisnik 
sa telefonske sjednice. 
 

AD-4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Pićan za 2017.godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili polugodišnji 
izvještaj u privitku poziva, te je zamolio gđu Vesnu Krpan da iznese kratko 
obrazloženje. 
Gđa Krpan Vesna je upoznala da su ukupni prihodi i primici u prvih 6 mjeseci 
2017.g. ostvareni u iznosu od 12.450.520,41 kn ili 64,5 % u odnosu na plan, a 
rashodi i izdaci u iznosu od 6.816.219,63 kn ili 35,3% u odnosu na plan. 
Dala je kratko obrazloženje po razredima, skupinama i glavama i upoznala da je 
u 2017.g. bilo planirano zaduživanje od 1.000.000,00 kn za asfaltiranje ceste 
Medigi-Montovani, ali u prvom polugodištu nije realizirano.  
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Vijećnik Branko Ružić pita gđu Krpan stanje na žiro-računu sa 31.07., na što je 
ona odgovorila da ne zna stanje točno na taj dan, ali se kreće od 6,4-6,2 mil. 
Budući više nije bilo pitanja, predsjednik vijeća je zatvorio raspravu i dao točku 
na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 2 „Suzdržana“ je usvojen Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.godinu.     
 

AD-5. Donošenje II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za    

          2017.godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda u privitku poziva, te  je zamolio gđu Vesnu Krpan da iznese kratko 
obrazloženje. 
Gđa Vesna Krpan je upoznala da su ovo II.Izmjene i dopune Proračuna Općine 
Pićan. Rekla je da se visina prihoda i rashoda nije mjenjala u odnosu na 
I.Izmjene i dopune, već se samo na prihodovnoj strani vršila preraspodjela 
unutar postojećih skupina, a na rashodovnoj strani preraspodjela unutar 
planiranih aktivnosti i dodavanje nekih novih aktivnosti. 
Prihodi su 19.310.000,00 kn, a rashodi su 20.311.920,00 kn. Ti iznosi su isti kao 
u izvornom planu i u I.izmjenama i dopunama Proračuna. Istaknula je da su 
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rashodi veći od prihoda za 1.001.920,00 kn radi prenesenog viška prihoda iz 
prethodne godine. 
Nakon toga je objasnila koje se prihodovne skupine preraspoređuju, kao i koje 
su promjene na rashodovnoj strani, odnosno koje se aktivnosti preraspoređuju. 
Informirala je da je u glavi „Kultura“ dodan novi projekt „Živa štrigarija“ sa 
iznosom od 123.310,00 kn. Ukupna vrijednost projekta je 690.840,00 kn od čega 
će se 85% financirati iz sredstava EU, a realizirati će se od 2017.-2020.godine.       
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita zbog čega je smanjenje na prodaji 
grobnih mjesta, da li nema zainteresiranih ili je neki drugi razlog. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se ove godine neće stići proširiti groblje, 
pa se stoga niti ne može prodavati nova grobna mjesta, pa se zato ta stavka 
smanjila. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je povećanje na stavci javne rasvjete sa 
400.000,00 kn na 600.000,00 kn, pa pita da li je to realizirano ili će se tek 
realizirati. 
Gđa Vesna Krpan je rekla da je do sada realizirano 682.000,00 kn, a bilo je 
planirano 700.000,00 kn i plus povećanje od 200.000,00 kn pa bi sveukupno za 
izgradnju javne rasvjete bilo 900.000,00 kn. 
Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao II. Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Pićan za 2017.g. na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 2 „Suzdržana“ su usvojene II.izmjene i 
dopune Proračuna Općine Pićan za 2017.g.. 
 

AD-6. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport  

          Općine Pićan 

 
Predsjednik Općinskog vijeća je rekao da se već kasni s formiranjem Komisije za 
kulturu, jer je Dan općine pred vratima, a Legendfest je prošao, te je zamolio 
potpredsjednika vijeća Deana Močinića da iznese prijedlog. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da se u Komisiju za kulturu 
predlažu: Tina Širol za predsjednicu i članovi Antun Selar, Elis Baćac, Željka 
Tončić i Andrea Klanjac. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je podržao prijedlog i otvorio raspravu. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da ne vidi odluku o naknadi, na što je predsjednik 
vijeća objasnio da naknada ostaje po starom, ne mijenja se, pa je ne treba ni 
donositi. Informirao je da je naknada predsjedniku komisije 1.500,00 kn 
mjesečno, a članovima komisije je 200,00 kn po sjednici + putni troškovi. 
Kako više nitko nije imao primjedbe ni prijedloge, predsjednik vijeća je zatvorio 
raspravu i dao prijedlog članova Komisije za kulturu na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o imenovanju članova 
Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan u sastavu: Tina Širol, 
predsjednica, a Antun Selar, Elis Baćac, Željka Tončić i Andrea Klanjac, članovi. 
 

AD-7. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i  

          školstvo 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je po točki dnevnog reda predložio za 
predsjednicu Odbora vijećnicu Jasminu Slivar, te je zamolio da ona prijedloži 
članove odbora kojem će predsjedavati. 
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Ona je predložila Kristinu Pučić za dopredsjednicu, a za članove je predložila: 
Rosanu Kalčić, Damira Depikolozvane, Anastaziju Težak, Elvisa Brenko, 
Danijelu Marcan, Klaudia Hekić i Dalibora Blašković. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je informirao da je za predsjednika/cu ovog 
Odbora izglasana naknada od 1.500,00 kn mjesečno. 
Vijećnik Branko Ružić se javio za riječ i rekao da se na web stranicu dalo 
obavijest da se zainteresirani za rad u odborima i komisijama jave u općinu, te 
pita da li se zaprimilo zahtjev Sabine Morosini Turčinović za rad u komisijama. 
Rekao je da je ona vrlo stručna osoba, a nije ju se stavilo u odbor ni kao člana, 
iako već dugo živi u Pićnu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da je Jasmina Slivar vrlo stručna osoba, 
a gđa Turčinović je dala zahtjev za više odbora ili komisija, pa ne znači da neće 
biti negdje drugdje u nekom drugom odboru ili komisiji. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da bi oni kao oporba htjeli da gđa Sabina 
Turčinović bude u ovom odboru i nemaju ništa protiv ovih predloženih. 
Istaknuo je još jednom da oni kao oporba imaju samo taj prijedlog za ovu 
Komisiju, odnosno odbor. 
Vijećnik Branko Ružić je dodao da je praksa svih vijeća da se proporcionalno 
članovima vijeća, uvrste u komisije osobe predložene od strane oporbe. 
Rekao je da je gđa Sabina Morosini Turčinović stručna osoba za rad u ovom 
odboru, jer je radila i u Ministarstvu socijalne skrbi u Zagrebu i preko nje bi se 
moglo dobiti sredstva od Zagreba. 
Rekao je da ovo nije demokracija, jer u ovoj komisiji ima ljudi koji nemaju veze 
sa stručnošću, na što je predsjednik vijeća Silvan Juran reagirao i rekao da se 
ne može vrijeđati predložene kandidate. On ne osporava ničiju stručnost ni 
znanje, može se o svemu raspraviti i ne želi vrijeđanje i osporavanje nečije 
struke. 
Vijećnik Branko Ružić traži da se krivo ne protumači njegov istup, on niti jednu 
ružnu riječ nije rekao za predložene ljude, sve su to vrsni ljudi u svojoj profesiji i 
zanatu, ali nisu stručni za rad u ovom odboru. 
Vijećnica Jasmina Slivar je objasnila da su u odbor predložene stručne osobe i 
upoznala da je Kristina Pučić dipl.socijalni radnik i radi u Centru za socijalnu skrb 
Labin. Ona je vrlo stručna osoba za rad u tom odboru, a gđa Turčinović je 
psiholog i sociolog što je nešto drugo. 
Na to se javio Fabricio Lukež i rekao da se stvara dojam da ono što pozicija 
predloži, to se i prihvati, ali bi jako volio da se gđu Turčinović stavi u tu komisiju. 
Predsjednik vijeća je rekao da su ovo kandidati s kojima se razgovaralo prije 
nego ih se predložilo u komisiju. 
Rekao je da će se uz imenovanje članova Odbora dati na glasanje i naknada za 
predsjednicu odbora od 1.500,00 kn mjesečno kao što ima i predsjednica 
Komisije za sport i kulturu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je još dodao da ako žele da se njihov, oporbeni 
kandidat da na glasanje, onda neka kažu kojeg od predloženih kandidata da se 
izbaci. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da sada prebacuju lopticu na oporbu, ali s 
obzirom da je pozicija predložila članove, neka predloži i koga staviti van ili u 
neku drugu komisiju. 
Vijećnik Branko Ružić traži da se samo poštuju izborni rezultati i da se uvede da 
se proporcionalno broju vijećnika u općinskom vijeću predlažu kandidati u 
komisije. 
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Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da s obzirom da nisu predložili koga da 
se makne iz komisije, on daje prijedlog Jasmine Slivar, odnosno prijedlog odluke 
na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 2 „Protiv“ i 0 „Suzdržanih“ je donijeta Odluka o 
imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan.        
  
 

AD-8. Odluka o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine  

          Pićan 

 

 
Po točki dnevnog reda za radni tim načelnika predsjednik vijeća Silvan Juran ima 
primjedbu odnosno predlaže da se radni tim načelnika sastoji od 5 članova što 
smatra dovoljnim. S obzirom da je vijećnica Jasmina Slivar već u Odboru za 
zdravstvo, njegov je prijedlog da se gđu Jasminu Slivar skine iz radnog tima 
načelnika, jer će ona davati izvješće o radu odbora stručnom timu. 
Načelnik Ivan Franković se složio s predsjednikom vijeća te je u svoj stručni 
odnosno radni tim predložio: Silvana Jurana, predsjednika Općinskog vijeća, 
Tihanu Lukež, zamjenicu načelnika, Silvana Smokovića, komunalnog redara, te 
vanjske suradnike Bažon Antuna i Kolić Branka. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da je radni tim formiran samo za ubiranje naknade 
i smatra da se u radni tim moglo izabrati nekoga iz Jedinstvenog upravnog 
odjela pa bi se uštedjelo na naknadama. 
Mišljenja je da je 1.500,00 kn mjesečno po članu radnog tima previše, odnosno 
da bi im trebalo platiti putne troškove, a ne mjesečne naknade nego naknade po 
održanom sastanku. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da se nikad nije dobilo izvješće sa tima i on u timu 
ne vidi neke stručne ljude koji bi načelniku dali neke savjete.  
Na to je načelnik rekao da su savjeti i sugestije gosp. Antuna Bažona 
svakodnevno potrebni, svaki dan dolazi u općinu, a gosp.Branko Kolić uskače i 
pomaže, nosi pozive kada komunalni redar ne može. 
Oni su tu bilo kad mu zatreba kao i njegova zamjenica. 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da gleda kako smanjiti troškove, pa smatra da 
bivšeg djelatnika Antona Bažona ne bi trebalo, jer imamo gđicu Martinu Bilić koja 
je vrlo stručna. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je ona profesionalac, na što je 
vijećnik Branko Ružić dodao da gđa Bilić može savjetovati gosp.Bažona, a ne on 
nju. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se s članovima radnog tima sklopi ugovore o 
djelu kada nešto obavljaju, jer se u protivnom mažu oči vijećnicima. Ispada da 
funkciju savjetnika načelnika može obavljati bilo tko i s obrazloženjem načelnika 
se ne slaže. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da savjetnici dobivaju 1.500,00 kn mjesečno, a  
2.000,00 kn ljudi dobivaju za 20 radnih dana. Ističe da to nije 1.500,00 kn 
mjesečno, jer tu treba pridodati poreze, pa to općinu košta 30.000,00 kn 
godišnje. Rekao je da se borimo kako smanjiti administraciju, ali ovakav način to 
nije.   
Gđa Vesna Krpan je informirala da naknada od 1.500,00 kn neto sa porezima 
iznosi oko 2.000,00 kn. Bez naknade za rad u timu su: Silvan Juran, Tihana 
Lukež i Silvano Smoković, a vanjski suradnici Anton Bažon i Branko Kolić imaju 
naknadu za rad u timu. 
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Potom je predsjednik vijeća dao prijedlog Odluke o formiranju i imenovanju 
radnog tima Načelnika Općine Pićan na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Protiv“ je usvojena Odluka o formiranju i 
imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan. 
 
 
 
 
 

AD-9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. br. 1449, k.o. Tupljak 

 
  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal u privitku 
poziva, te zamolio gđicu Martinu Bilić da iznese obrazloženje. 
Gđa Martina Bilić je objasnila da je ovo već bilo na vijeću i bila je donijeta odluka, 
ali  nije trebala biti upisana površina k.č. pa u ovoj predloženoj odluci ne piše 
površina k.č. 
Vijećnik Miljenko Baćac pita kako reagiraju susjedi na to, jer je tu bio put. Ako 
nikome od susjeda ne smeta, onda nema ništa protiv te odluke. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da se susjedima ne ide na štetu, put će i 
dalje biti, samo se iz javnog dobra prebacuje u vlasništvo Općine Pićan. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dodao da se uvijek išlo donositi odluke u korist 
građana, ukoliko nije na štetu susjeda, ako je bez posljedica, svima se uvijek išlo 
u susret. 
Nakon toga je zatvorio raspravu i dao odluku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o izuzimanju iz javnog dobra 
k.č. br. 1449, k.o. Tupljak. 
 

AD-10.  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću 

Općine Pićan za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g. 
 
Prijedlog Odluke dat je u privitku poziva pa je predsjednik vijeća dao riječ 
pročelnici Martini Bilić da je obrazloži. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da je u proračunu predviđeno 13.000,00 kn 
koje treba rasporediti na stranke prema izbornom rezultatu. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da bi prema današnjem proračunu stavku trebalo 
povećati, jer se ovaj iznos godinama nije povećavao, na dnu se ljstvice s ovim 
iznosom u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji, a 
proračun se itekako povećao. 
Pročelnica je objasnila da je taj iznos planiran proračunom za 2017.g. i izglasan. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla kako joj se čini da je visina sredstava propisana 
postotkom proračuna, na što joj je gđa Vesna Krpan odgovorila da je propisan 
postotak za minimalni iznos, a vijeće može odrediti koliko će se izdvajati, ako želi 
više od minimuma.    
Vijećnik Branko Ružić moli da se pridržavaju zakona i da se provjeri je li ovo u 
skladu s zakonom. 
Nakon rasprave je odluka dana na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava 
za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 
općinskom vijeću Općine Pićan za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g. 
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AD-11. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 

 
Prijedlog Pravilnika je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, pa je pročelnica 
Martina Bilić dala obrazloženje. 
Rekla je da je od 01.01.2017.g.stupio na snagu Zakon o javnoj nabavi i desile su 
se neke zakonske promjene koje općina mora uskladiti sa Zakonom. 
Novost je da se jednostavna nabava može objaviti u Narodnim novinama. 
Osim toga do sada je bio kriterij za izbor ponuđača najniža ponuda, a po novom 
Zakonu se mjenja da je najpovoljnija ponuda ekonomska ponuda. Rekla je da su 
to najbitnije promjene u novom zakonu, te je predsjednik vijeća Silvan Juran 
otvorio raspravu. 
Vijećnica Jasmiina Slivar pita da li je ovaj pravilnik, odnosno Zakon u skladu s 
općinskim Statutom. 
Pročelnica je odgovorila da je Pravilnik u potpunosti usklađen sa Zakonom, a 
Statut će se vidjeti, smatra da je za sada u redu. 
Vijećnik Branko Ružić predlaže da se u čl.4 Pravilnika u zadnjoj rečenici doda da 
se poziv za dostavu ponuda oglasi i na internetskim odnosno web stanicama. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da zakon to nije definirao, nego da se poziv daje 
trima (3) ponuditeljima. 
Vijećnik Branko Ružić predlaže da se unese u odluku, odnosno pravilnik da 
bude obavezna objava na web stranicama. 
Predsjednik vijeća je rekao da će se o prijedlogu vijećnika Ružića glasati, a 
pročelnica Martina Bilić je pojasnila da je ovo jednostavna nabava i zbog kraće, 
brže i jednostavnije procedure je donijet ovaj zakon. Dodala je da je jednostavna 
nabava dio javne nabave, na što je vijećnik Branko Ružić tražio da se javna 
nabava oglašava. 
Pročelnica je objasnila da je ovo jednostavna nabava i zakon o javnoj nabavi se 
ne mora primijeniti na jednostavnu nabavu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran pita da li je pravilnik usklađen s zakonom, na što 
je pročelnica potvrdno odgovorila, pa je predsjednik vijeća dao na glasanje 
Pravilnik s predloženim tekstom. 
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave je usvojen većinom od 9 glasova „ZA“, 
2 „Protiv“ i 0 „Suzdržana“.  
 

AD-12. Odluka o izboru člana upravnog vijeća JVP Labin 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je upoznao vijećnike da je on bio član upravnog 
vijeća u dosadašnjem sazivu i prijedlog je da nastavi, odnosno da i dalje bude u 
upravnom vijeću JVP Labin.   
Prijedlog da predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran bude član novog 
upravnog vijeća Javne vatrogasne postojbe Labin dat je na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o izboru člana upravnog 
vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin gosp. Silvana Jurana. 
 

AD-13. Vijećnička pitanja 

 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da naši građani imaju problema s 
motoristima, te pita da li postoji način da se ljudima pomogne i barem malo 
sanira puteve. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da ima saznanje da su ti priređivači voljni 
popraviti puteve na svoj trošak. 
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Vijećnik Miljenko Baćac smatra da to onda treba staviti na oglasne ploče da ljudi 
znaju za to. 
Načelnik je dao informaciju da je općina naručila 20 znakova za zabranu 
prometa, jer su putevi jako oštećeni. On predlaže neka si naprave poligone kao 
u Općini Sv.Nedelja pa neka voze po poligonu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da ako je odluka o zabrani donijeta, 
onda se toga treba i držati, te dodao da je odluka o zabrani donijeta u prošlom 
sazivu vijeća i za svako kršenje odluke treba zvati policiju. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić predlaže neka se motoristima odredi jedna 
dionica kojom mogu voziti. 
Na pitanje vijećnice Jasmine Slivar tko je napravio procjenu štete, načelnik je 
rekao da ljudi javljaju o šteti. 
Vijećnik Branko Ružić pita jesu li to javni putevi i konstatira da ako su javni 
putevi, onda im nitko ne može zabraniti vožnju. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da će se postaviti tabele koje treba poštivati, a 
predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da je teško odrediti dionicu gdje se takva 
vožnja može obavljati. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da je teško odrediti dionicu, ali ne i 
nemoguće. 
Načelnik je rekao da će motoristi trebati poštivati postavljene znakove, a 
predsjednik vijeća Silvan Juran je dodao da na javnim putevima mogu 
prometovati, ali ne praviti štetu. 
Vijećniik Antun Selar je rekao da oni voze po svuda, pa i oko kuća. 
 
Vijećnik Miljenko Baćac pita načelnika kakva su saznanja za vodu. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da će se malo produžiti rok za izgradnju 
glavnog voda, ali će se odmah krenuti i prema kućama. Zbog toga se je 
povećalo stavku u proračunu.      
 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da je vidjela oglas za financiranje školskih 
marendi sa rokom predaje zahtjeva 15.08. Ona smatra da je to kratak rok, jer ta 
informacija neće stići do svakoga, pa predlaže rok do 15.09. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da je ravnateljica škole Potpićan dala 
preporuku da se to ranije oglasi, pa da se na vrijeme napravi odluka. 
Načelnik je predložio da se na web stranice stavi rok do 01.09. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je konstatirao da to nije rok za donošenje 
odluke, nego rok za predaju zahtjeva. 
Vijećnik Antun Selar smatra da ne treba produžavati rok, na što je predsjednik 
vijeća Silvan Juran dodao da se ništa neće izgubiti, ako se produži rok do 01.09., 
jer zna da se ni vijeće neće održati do kraja 8.mjeseca za donošenje odluke. 
 
Vijećnik Branko Ružić predlaže da ubuduće aktualni sat bude 1. točka dnevnog 
reda, pa neće pasti koncentracija vijećnika, a činjenica je da se vijeće saziva 
svaka 3 mjeseca pa ima puno točaka dnevnog reda. 
Predsjednik vijeća je rekao da se sjednice vijeća održavaju unutar 3 mjeseca, jer 
bi u suprotnom palo vijeće. 
Vijećnik Fabricio Lukež se složio s vijećnikom Ružićem da aktualni sat bude na 
početku sjednice, jer tako imaju i druge općine. 
 
Načelnik Ivan Franković je dao informaciju za projekat ŽIVA ŠTRIGARIJA. 
Upoznao je da se za projekat dobilo 80 tis. EUR-a, a dužno se je zaposlit 1 
osobu na 8 satno radno vrijeme, a 1 za 4 satno radno vrijeme. Natječaj za 
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zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme je raspisan i javila se je Elis 
Baćac. Bit će u radnom vremenu Općine Pićan,a financirana od INTERREG-a, a 
zapošljava se na 28 mjeseci. Bruto plaća za puno radno vrijeme je 1.000,00 
EUR-a, a za 4 sata je 500 EUR-a.   
 
Načelnik je informirao vijećnike da se počela raditi mrtvačnica, a izvođač je 
„Vladimir Gortan“ Pazin. Ponuda iznosi 600.000,00 kn + PDV. Osim toga dobilo 
se građevinsku dozvolu za sportski kompleks Tupljak, pa se i za to mora provesti 
javna nabava. 
Rekao je da se na natječaj kandidiralo i vatrogasni dom i cestu Medigi- 
Montovani. 
Što se tiče javne rasvjete, ističe da se već dosta toga odradilo, a sprovedena je 
javna nabava za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i najjeftiniji su Ceste Pula.       
Rekao je da što se tiče javne rasvjete na Mostu Pićan (do Franeta), potrebno je 
napraviti građevinsku dozvolu, jer su se državne ceste žalile. 
Spomenuo je da se još nešto javne rasvjete treba napraviti u Cinzebima, Klesari, 
Oršanići i Tupljaku. 
U Kukurinima se je završilo igralište, a završio se je i vodovod Jurani- Stari grad. 
Za taj vodovod će primopredaja biti ovih dana. 
Osim toga rade se izvlaštenja za vodovod Ćopi, Jelčići, Maršani, a s radovima će 
se krenuti iduće godine. 
 
Potom je predsjednik vijeća Silvan Juran rekao da se o radovima na području 
općine dobilo informaciju od načelnika, no on kao predsjednik vijeća izražava 
nezadovoljstvo zbog kašnjenja radova na vodovodu Marišće-Perinići.  
 
Budući se više nitko nije javio za raspravu, zaključio je rad sjednice u 21.30 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                               Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                 Silvan Juran, ing.                                                                           


