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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/18-01/24 
Ur.broj: 2144/05-01-18-2 
Pićan, 14.12.2018. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
14.prosinca 2018. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 17,00 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 „5 portala“, Robi Selan novinar 
„Labinštine info“ i Mirjana Ban, zapisničarka. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum 
postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
                  Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Načelnik Ivan Franković je predložio dopunu dnevnog reda točkom „Odluka o 
dodjeli jednokratne pomoći Arsenu Lukež“. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da su i vijećnici Istarskih demokrata istog 
mišljenja, odnosno i oni su mislili dati isti prijedlog za uvrštenje u dnevni red. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dao na glasanje prijedlog načelnika da se 
uvrsti  „Odluka o dodjeli jednokratne pomoći Arsenu Lukež“ kao točka 7. u 
dnevni red. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen sa 11 glasova „ZA“. 
Nakon toga je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran dao kompletan 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 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu, 
3. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu, 
4. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 

skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći, 
5. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 

skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama, 
6. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine 
Pićan, 

7. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći Arsenu Lukež, 
8. Vijećnička pitanja 
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AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 12.redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan 

 
Zapisnik sa 12.redovne sjednice općinskog vijeća je dat vijećnicima u privitku 
poziva, pa je po njemu otvorena rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da na str.8 zapisnika zadnji pasos iza riječi 
„posloprimac“ treba dodati  „u isto vrijeme“. Osim toga na kraju te iste rečenice 
treba ispred riječi „radnji“ dodati riječ „kriminalnih“, jer je tako on rekao u 
raspravi. 
Ima primjedbu i na str. 9 zapisnika gdje je predsjednik vijeća rekao da on 
zapošljava 100 ljudi u svojoj tvornici, a ne njegov sin kako piše u zapisniku. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da zna što je rekao, a rekao je da je 
njegov sin direktor tvornice koja zapošljava 100 ljudi i da vijećnik Ružić može dati 
primjedbu u zapisniku na svoju raspravu, ali ne i na tuđu, jer svatko za sebe 
najbolje zna što je rekao. Predsjednik vijeća je predložio da se sporna rečenica 
preformulira, te da umjesto „njegov sin ima tvornicu“ piše „njegov sin je direktor 
tvornice“. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da predsjednik vijeća u raspravi nije spomenuo sina, 
nego je rekao da njihova tvornica, odnosno on zapošljava 100 ljudi, te traži da se 
taj ispravak da na glasanje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da je na prošloj sjednici rekao da je njegov 
sin direktor tvornice i tako treba stajati u zapisniku, a to je čula i gđa Mirjana i 
zapisala, a ono što je vijećnik Ružić dao primjedbu na svoju diskusiju će se dati 
na glasanje. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da je dao primjedbe na zapisnik i traži da ih se sve 
da na glasanje. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 
primjedbu vijećnika Branka Ružića za dopunu diskusije u zapisniku riječima „u 
isto vrijeme“ i „kriminalnih radnji“ na glasanje. 
Primjedba je usvojena većinom od 7 glasova „ZA“, 2 „Protiv“ i 2 „Suzdržana“. 
Nakon toga je dao na glasanje primjedbu vijećnika Ružića za ispravak diskusije 
predsjednika vijeća. 
Prijedlog vijećnika Branka Ružića nije usvojen, jer je „PROTIV“ prijedloga  
glasalo 8 vijećnika, 2 su „Suzdržana“, a 1 je „ZA“. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao na glasanje Zapisnik sa usvojenim 
primjedbama. 
Zapisnik je usvojen sa 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“.   

 

AD-2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu 

   
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal uz poziv, 
pa je zamolio gđu Vesnu Krpan za kratko obrazloženje. 
Gđa Vesna Krpan je objasnila da je ove III. Izmjene i dopune donose zbog 
usklade odnosno zbog smanjenja planiranih prihoda i rashoda za koje se zna da 
se neće ostvariti i povećanja rashoda na stavkama gdje nisu dostatna sredstva. 
III. Izmjenama i dopunama su predviđeni prihodi i primici u iznosu od 
11.847.000,00 kn, a rashodi i izdaci 15.443.000,00 kn. Razlika od 3.596.000,00 
kn je preneseni višak iz 2017.g. 
Nakon toga je pročitala koja se konta prihoda i rashoda predlažu za povećanje ili 
smanjenje. 
Nakon njenog izlaganja je predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
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Budući se nitko nije javio za riječ predsjednik vijeća je dao III. Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Pićan za 2018.g. na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Protiv“  su usvojene III. Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu. 
 

AD-3. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te je zamolio gđu Vesnu Krpan za obrazloženje.    
Gđa Vesna Krpan je rekla da je ovo 2.čitanje Proračuna, visina prihoda i 
rashoda se nije promjenila u odnosu na 1. čitanje, osim što se uvrstilo 
amandmane načelnika, pa se predlaže Proračun za 2019.g. u visini od 
12.270.000,00 kn. 
Objasnila je da se osim Proračuna za 2019.g. donosi i Projekcija Proračuna za 
2020.i 2021.g. 
Projekcija proračuna za 2020.godinu planira se 10.120.000,00 kn, a za 2021.g. 
9.240.000,00 kn. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je spomenuo da je prijedlog proračuna bio 
objavljen na web stranicama za savjetovanje s javnošću, te pita da li je bilo 
pismenih amandmana. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da je stigao jedan prijedlog od Valtera 
Smokovića iz Klesari koji predlaže da se planiraju potpore u poljoprivredi u 2020. 
i 2021.g. 
Na to je načelnik Ivan Franković rekao da ne zna što će se u budućnosti s tim 
dešavati, da li će se davati potpore i koliko, jer općinu čekaju velike investicije 
kao npr.proširenje groblja i asfaltiranje. Stoga on za sada taj amandman ne bi   
prihvatio. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dao prijedlog načelnika po amandmanu 
Valtera Smokovića na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je prihvaćen prijedlog načelnika, što 
znači da amandman Valtera Smokovića nije prihvaćen. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da su pristigli i amandmani vijećnika te će ih 
pročitati. 
Pročitala je Amandman potpredsjednika vijeća Danijela Stanića kojim se 
predlaže povećanje stavke „prometna signalizacija“ za 10.000,00 kn, a 
smanjenje stavke „javna voda i projekti voda“ za isti iznos. 
Načelnik smatra da se ovaj amandman može prihvatiti, jer ta stavka već postoji u 
proračunu i može se dodati tih 10.000,00 kn. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao amandman na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je usvojen amandman Danijela Stanića. 
Pročelnica Martina Bilić je pročitala amandman potpredsjednika vijeća Deana 
Močinića kojim predlaže 10.000,00 kn za izradu studije opravdanosti projekta 
izgradnje doma za starije i nemoćne osobe, a smanjenje 10.000,00 kn na stavci 
„Javna voda i projekti vodotoka“. 
Načelnik Ivan Franković se slaže s projedlogom da se napravi analiza i studija 
opravdanosti izgradnje doma. 
Amandman Deana Močinića je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 11 
glasova „ZA“.  
Nakon toga se za riječ javila vijećnica Tanja Težak i predložila izgradnju ograde, 
odnosno rukohvata uz cestu od vrtića do kuće Starčić Bruna zbog sigurnosti 
djece, a i odraslih mještana. Za to se predlaže iznos od 40.000,00 kn, a za taj 
iznos bi se smanjila stavka „otpemnine za mirovine“.   
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Načelnik je rekao da je ovaj prijedlog jako konstruktivan i prihvatljiv. 
Amandman vijećnice Tanje Težak je predsjednik dao na glasanje. 
Usvojen je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“. 
Nakon toga je vijećnica Jasmina Slivar predložila da se poboljša ograda oko 
parka u Pićnu prem cesti, jer se u parku igraju djeca. Za to predlaže 5.000,00 kn. 
Načelnik je suglasan s prijedlogom, samo je problem u Konzervatorima koji za to 
moraju dati suglasnost. On će pokušati razgovarati s njima, a tih 5.000,00 kn se 
može smanjiti na stavci „otpremnina“ iz razloga što će se otpremnina 
komunalnom redaru dati u 2018.g.   
Amandman Jasmine Slivar je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 11 
glasova „ZA“. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je dao 

Proračun Općine Pićan za 2019.godinu na glasanje. 

Većinom od 9 glsova „ZA“ , 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je donijet Proračun Općine 

Pićan za 2019.g. sa projekcijama Proračuna za 2020.-2021.godinu  

 

AD-4.  Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je pozvao predsjednicu Odbora za zdravstvo, 
socijalnu skrb i školstvo Jasminu Slivar da iznese osvrt po prijedlogu Odbora. 
Predsjednica Odbora i vijećnica Jasmina Slivar je objasnila da su za novčanu 
pomoć predložili ljude slabijeg materijalnog i zdravstvenog stanja.  
Predloženo je 17 osoba kojima bi se dodijelili iznosi od 1.000,00, odnosno 
2.000,00 kn. Ukupni izdatak za ove jednokratne novčane pomoći iznosi 
21.000,00 kn. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita zbog čega se nije razmotrio njegov prijedlog. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da načelnik zna za prijedloge: za Lukež Arsena 
je načelnik donio odluku, a za Bazilija Belanić i Ratka Širol će se dati bonovi.  
Načelnik Ivan Franković je upoznao vijećnike da se Lukež Arsenu i obitelji nudila 
pomoć još kad su trebali ići u Italiju na operaciju djeteta, no nisu bili za to. 
S obzirom da se poslije desila i Arsenova bolest, pa mu je potrebna pomoć 
logopeda i terapeuta, načelnik je donio odluku o dodjeli jednokratne novčane 
pomoć i prije par dana mu je odnio 4.000,00 kn. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je upoznao da je u Oriču u kolicima Đildo 
Lukež, a u Milanovićima Viktor Smoković, pa pita da li se nešto može i njima 
pomoći ove godine, s obzirom da nisu na spisku. 
Vijećnik Fabricio Lukež takođe pita da li se ovaj prijedlog može uvrstiti ove 
godine za pomoć, s obzirom da prijedlog potvrđuje, odnosno donosi odluku 
općinsko vijeće.    
Predsjednik vijeća Silvan Juran ne zna je li moguće, jer su sva planirana 
sredstva već raspoređena, pa za to treba vidjeti s načelnikom i predsjednicom 
Odbora. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao prijedlog Odluke odbora za 
zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći na 
glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glsova „ZA“ je donijeta Odluka o prihvaćanju prijedloga 
odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih 
novčanih pomoći. 
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AD-5. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama 

 
Materijal po točki dnevnog reda je dat u privitku poziva pa je predsjednica 
Odbora Jasmina Slivar dala kratko obrazloženje. 
Objasnila je da se nekim osobama i domaćinstvima slabijeg materijalnog stanja 
dodjeljuje poklon bon povodom Božićnih i novogodišnjih praznika u vrijednosti od 
500,00 kn za namirnice. Dodala je da će se bon dodijeliti i osobama s područja 
općine Pićan, a smještene su u nekom od Domova za starije i nemoćne. 
Sveukupni iznos predviđen za bonove, tj.pakete s namirnicama je 10.000,00 kn. 
Otvorena je rasprava. 
S obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je dao točku na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o prihvaćanju prijedloga 
odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodijeli paketa s 
namirnicama. 
 

AD-6. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine 

Pićan 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, pa ako netko želi pojašnjenje, tu je pročelnica Martina Bilić za 
obrazloženje. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao Odluku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u 
okoliš na području Općine Pićan.  
 

AD-7. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći Arsenu Lukež 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je zamolio Načelnika Ivana Frankovića za 
obrazloženje točke, s obzirom da je on predložio uvrštenje točke u dnevni red. 
Načelnik je upoznao vijećnike da je bio kod Arsena Lukeža i ugodno se 
iznenadio napretkom, odnosno poboljšanjem zdravstvenog stanja. 
Arsen Lukež i dalje treba pomoć i logopeda i kiropraktičara i u razgovoru s njim i 
njegovom obitelji vidi da trebaju pomoć i ne odbacuju je. 
Stoga načelnik predlaže jednokratnu pomoć za liječenje u iznosu od 20.000,00 
kn.  
Vijećnik Fabricio Lukež podržava prijedlog načelnika, jer su i oni - vijećnici 
Istarskih demokrata imali prijedlog da se novčano pomogne obitelji Arsena 
Lukeža, a sad kad se vidi da obitelj želi pomoć, misli da im je to itekako 
potrebno.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je prijedlog hvalevrijedan. 
Nakon toga je dao Odluku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o dodjeli jednokratne pomoći 
Arsenu Lukež. 
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AD-8. Vijećnička pitanja 
 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita zbog čega je došlo do produžetka roka 
za utrošak sredstava za poljoprivrednike. 
Načelnik je odgovorio da pojedini poljoprivrednici nisu stigli napraviti plastenike, 
pa se to prenaša na dulji rok, odnosno do kraja svibnja 2019.g. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita da li se planira asfaltiranje pristupnih puteva i cesta 
u Švićima i Jakomićima.   
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da je u planu nastavak asfaltiranja iduće 
godine, a krenuti će se s asfaltiranjem od Grobnika prema ovamo. Ne zna da li 
će se sve uspjeti asfaltirati druge godine, radi financija, vidjeti će se. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je objasnio da će se s asfltiranjem ići kao i do 
sada prema drugim krajevima, dok se ne dovrši sve asfaltirati, bar dok je ovaj 
sastav vijeća.  
Vijećnik Fabricio Lukež pita koji su planovi s vodom. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da se planira projektna dokumentacija i 
izgradnja prema Slavićima i projektiranje prema Bafima, a iznad kote 300 prema 
Medigima i Rimanićima ide izgradnja vodovoda. 
Početkom godine ide natječaj za to. 
Vijećnik Branko Ružić se zahvalio na pismenom odgovoru na vijećničko pitanje, 
a njegovo komentiranje će prepustiti za iduću godinu, jer je predblagdansko 
raspoloženje, pa ga ne želi pokvariti. 
Više nitko nije imao komentara ni pitanja po točki dnevnog reda. 
Načelnik Ivan Franković se zahvalio svim vijećnicima i novinarima na suradnji i 
zaželio im sve najbolje u novoj godini i uspješan rad i daljnju suradnju. 
Pozvao je sve prisutne na večeru u Tomažiće. 
Predsjednik vijeća je također zaželio sretne blagdane i sretnu novu godinu svim 
vijećnicima, djelatnicima stručnih službi i novinarima. 
 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran zaključio je rad sjednice u 17,57  sati. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


