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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/19-01/002 
Ur.broj: 2144/05-01-19-2 
Pićan, 25.01.2019. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
25.siječnja 2019. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,00 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,  Katarina Šoštarić, novinarka 
„5 portala“, Robi Selan, novinar „Labinštine info“, Branko Biočić, novinar „Glasa 
Istre“ 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. 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran se ispričao gosp.Branku Biočiću zato 
što mu se nije dostavio poziv za sjednicu općinskog vijeća i rekao da će mu se 
ubuduće slati pozivi. Gosp. Branko Biočić je primio ispriku.  
                  Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran je predložio dopunu dnevnog reda 
točkom „Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima 
Načelnika Općine Pićan.“ 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran je objasnio da je Smoković Silvano 
koji je bio član radnog tima otišao u mirovinu. S obzirom da postoji potreba za 
njegovom pomoći ne samo dok se ne zaposli novi komunalni redar, nego i dalje 
dok se novi djelatnik ne uhoda u posao, predsjednik vijeća predlaže da ostane u 
timu kao „vanjski član“, te da dobiva mjesečnu naknadu kao i ostali vanjski 
članovi. Dok je bio zaposlenik općine nije dobivao naknadu.     
Prijedlog dopune dnevnog reda je dao na glasanje 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je usvojena dopuna dnevnog reda kao t.13. 
Više se nitko nije javio za riječ pa 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 13.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Odluka o komunalnoj naknadi, 
3. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, 

4. Odluka o komunalnom doprinosu, 
5. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja 

u turizmu, 
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6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pićan za 2019. godinu, 

7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu, 

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
9. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2019. godinu, 
10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 

2019. godinu, 
11. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019. godinu, 
12. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 

2019. godinu, 
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima 

Načelnika Općine Pićan, 
14. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 13.redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan 

 
Zapisnik sa 13.redovne sjednice općinskog vijeća je dat vijećnicima u privitku 
poziva, pa je po njemu otvorena rasprava. 
Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao zapisnik 
na glasanje. 
Zapisnik sa 13.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je usvojen sa 
10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“.   

 

AD-2. Odluka o komunalnoj naknadi 

   
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili prijedlog Odluke o 
komunalnoj naknadi uz poziv, pa je zamolio pročelnicu Martinu Bilić za kratko 
obrazloženje. 
Pročelnica je rekla da je obrazloženje u materijalima, pa ako nekome nešto nije 
jasno neka pita.  
Vijećnik Branko Ružić pita pročelnicu ako može dati primjer, odnosno izračun 
komunalne naknade za stambeni prostor od 100 m2. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da je cijena zavisna od zone, pa je tako u 
1.zoni cijena 36,00 kn /m2 godišnje. 
Na pitanje vijećnika Branka Ružića koliko je povećanje u odnosu na dosadašnju 
cijenu, pročelnica je odgovorila da visina komunalne naknade ostaje ista, pa je 
pročitala iznose prijašnje komunalne naknade po zonama i po ovoj odluci.  
Načelnik Ivan Franković je zamolio pročelnicu da objasni vijećnicima što se 
mijenja u odnosu na staru odluku. 
Objasnila je da se ništa ne mijenja, osim postupka pri donošenju rješenja, što je 
propisano zakonom. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 
prijedlog Odluke na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijeta Odluka o komunalnoj 
naknadi. 
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AD-3. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 
 
 
 Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te je zamolio pročelnicu Martinu Bilić obrazloženje.    
Pročelnica je objasnila da se vrijednost boda više ne iskazuje mjesečno, nego 

godišnje. Po novom je visina vrijednosti boda 36 kn/m2 godišnje. 

Otvorena je rasprava. 

Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Silvan Juran je dao Odluku 

na glasanje. 

Većinom od 10 glasova „ZA“  i 1 „Suzdržan“ je donijeta Odluka o određivanju 

vrijednosti boda komunalne naknade. 

 

AD-4.  Odluka o komunalnom doprinosu 

 
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu je dat vijećnicima u privitku poziva, 
pa je predsjednik vijeća Silvan Juran zamolio pročelnicu Martinu Bilić za 
obrazloženje. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da se temeljem novog Zakona o komunalnom 
gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018.g. treba u roku od 6 
mjeseci od stupanja na snagu donijeti novu Odluku o komunalnom doprinosu 
koja treba biti usklađena sa novim Zakonom. Objasnila je što se mjenja u 
odnosu na dosadašnju Odluku. 
U čl.4 se navode stavke za što se ne plaća komunalni doprinos, a u čl.5 su neka 
naselja i mjesta iz III.zone prebačena u II.zonu, zbog izgrađenosti komunalne 
infrastrukture.  
Rekla je da se u dosadašnjoj odluci u čl.6. obračunavao komunalni doprinos za 
poslovne prostore po m2, što nije po zakonu, pa se sada izbacilo tu mogućnost. 
Osim toga predlaže se smanjenje jedinične vrijednosti po zonama. 
Ističe da su određene izmjene vezane za sadržaj rješenja koji propisuje novi 
Zakon. 
Objasnila je da je u čl.19 maknuto oslobađanje komunalnog doprinosa za 
ozakonjenje poslovnih, gospodarskih i  poljoprivrednih objekata.  
Na to se je javio vijećnik Branko Ružić i rekao da je oslobađanje plaćanja 
komunalnog doprinosa za legalizaciju upravo tih objekata i te namjene 
objavljeno u „Službenim novinama“ br.2/2013.g.. On bi upravo stoga predložio 
da taj članak i taj stavak ostane iz razloga što još nije završena legalizacija, pa bi 
bili kažnjeni oni kojima još legalizacija nije dovršena. 
Pročelnica je objasnila da se to odnosi na nove zahtjeve za legalizaciju, a oni čiji 
je predmet za legalizaciju u toku biti će obuhvaćeni po staroj odluci. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita da li se usporedilo visinu komunalnog 
doprinosa sa okolnim općinama. 
Pročelnica je odgovorila da smo drastično jeftiniji od ostalih općina i pročitala 
iznose koje ima Grad Labin i susjedne općine. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita da li će se financijski moći izdržati tako 
nisku cijenu. 
Načelnik je odgovorio da još godinu dana može stajati ovako, pa će se vidjeti 
kakva će biti situacija za dalje. Ako bude trebalo donijeti će se novu odluku.     
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je prijedlog Istarskih demokrata da se ukine 
komunalni doprinos za poslovni prostor kako bi se potaklo i privuklo ljude da 
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dođu raditi i investirati na područje općine. Smatra da treba nastojati privući 
žitelje ovamo. 
Stoga moli da se ukine komunalni doprinos za male i srednje poduzetnike i za 
stambene objekte. 
Načelnik Ivan Franković je upoznao da se sredstva koja dolaze od komunalnog 
doprinosa moraju uložiti u objekte koji se grade na općini Piićan, sve ide u 
izgradnju komunalne infrastrukture. Ta sredstva treba striktno uložiti u 
infrastrukturu. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da mu je to jasno, ali se moraju stvoriti uvjeti da 
građani žele doći u Općinu Pićan, jer su porezni prihodi od dohotka itekako veći 
nego prihodi od komunalnog doprinosa i svako oslobađanje dobro dođe. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao vijećniku Branku Ružiću da krivo 
tumači odluku, jer se donošenjem Prostornog plana omogućilo ljudima gradnju. 
Osim toga svi koji grade svoj prvi stambeni objekat su oslobođeni plaćanja 
komunalnog doprinosa. Isto tako je i za legalizaciju 1.stambene nekretnine. 
Komunalni doprinos se naplaćuje za 2.kuću ili kuću za odmor. 
Ističe da se familijama omogućilo da grade, doneslo se izmjene prostornog 
plana da bi mogli graditi sa septičkim jamama, izbacilo se iz prostornog plana 
golf igralište, da bi ljudi mogli uvrstiti neko zemljište u građevinsko područje. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je jako dobro proučio odluku i dodao da 
Danijel Stanić nema poduzetničkog duha, jer zašto netko ne bi imao više 
stambenih objekata, pa držao podstanare. 
Na to je potpredsjednik vijeća Danijel Stanić pitao kome će ići naknada za 
podstanarstvo, općini ili građaninu. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Močinić je rekao da je sasvim dovoljno to što je 
pročelnica rekla da smo drastično jeftiniji u odnosu na okruženje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je dužan dati prijedlog g.Ružića na 
glasanje. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da se u početku, kad je formirana ova vlast, 
komunalni doprinos nije naplaćivao. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao na glasanje prijedlog vijećnika 
Branka Ružića o ukidanju komunalnog doprinosa za male i srednje poduzetnike i 
stambene objekte. 
Prijedlog nije izglasan jer su „ZA“ prijedlog glasala 2 vijećnika, 8 je glasalo 
„Protiv“, a 1 je „Suzdržan“. 
Nakon toga je dao Odluku o komunalnom doprinosu na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Protiv“ je donijeta Odluka o komunalnom 
doprinosu. 
  

AD-5. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i 

smještaja u turizmu 

 
Materijal po točki dnevnog reda je dat u privitku poziva pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran zamolio pročelnicu kratko obrazloženje. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da su vijećnici dobili obrazloženje uz odluku. 
Objasnila je da je do sada naselje Pićan bilo u kategoriji C sa visinom paušalnog 
poreza od 255,00 kn po krevetu, a ostali dio općine je bio u kategoriji D sa 
150,00 kn. Ovom Odlukom se predlaže da svi imaju isto i to 150,00 kn po 
krevetu, odnosno smještajnoj jedinici. 
Upoznala je da većina općina ima podjelu na razreze sa 255,00 ili 150,00 kn. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Danijela Stanića, koliko od toga dobije općina, 
pročelnica je odgovorila da općinama pripada 50% iznosa. 
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Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da mu smeta što se taj porez plaća, 
odnosno postaje prihod općine prema adresi vlasnika, a ne tamo gdje se nalazi 
objekat. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da tako piše u Zakonu.   
S obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je zaključio raspravu i 
dao točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka  o visini paušalnog poreza za 
djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 
 

AD-6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Pićan za 2019. godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili prijedlog odluke i 
pročitao koliko dobiva koja stranka, a izračunava se prema zastupljenosti 
članova u općinskom vijeću. 
Ukupni iznos sredstava za rad političkih stranaka u 2019.g. je 16.800,00 kn. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita da li se promijenila odluka za vijećnika 
Ružića, odnosno za Istarske demokrate, na što je pročelnica odgovorila da nije. 
Rekla je da je obustava još na snazi. 
Vijećnik Branko Ružić predlaže da se te naknade povećaju duplo, jer su jako 
male, odnosno najmanje u odnosu na druge općine. Ističe da se proračun iz 
godine u godinu povećava, a sredstva za stranke ostaju ista. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je stava da rad u stranci djelom mora biti 
financiran iz osobnog budžeta, a djelom iz općinskih sredstava i smatra da tako 
može ostati barem ovu godinu. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da se proračun izglasao i ta odluka mora biti u 
skladu s proračunom, te smatra da se sad ne može raspravljati o povećanju 
sredstava. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da to nije sporno, jer bi do donošenja rebalansa 
proračuna prekoračenje bilo minimalno i smatra da to za općinu nisu nikakva 
sredstva.  
Ističe da su takva sredstava bila predviđena kada je proračun iznosio 1,5 mil 
kuna, a sada je proračun itekako veći, pa se može povećati i sredstva za 
stranke. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao prijedlog vijećnika Ružića za 
povećanje sredstava za stranke na glasanje. 
Prijedlog nije usvojen, jer su „ZA“ prijedlog glasala 2 vijećnika, a 9 je bilo „Protiv“. 
Nakon toga je predsjednik vijeća dao Odluku na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Protiv“ je donijeta Odluka o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2019. godinu.       
 

AD-7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019.godinu usklađen s proračunom.  
Otvorio je raspravu. 
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Vijećnik Branko Ružić je rekao da je na zadnjoj strani pod t.5. 2.pasos 
„Intelektualne usluge i izgradnja cesta“ u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn 
nespojive, jer kakve veze imaju intelektualne usluge i izgradnja cesta. 
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da je za intelektualne usluge predviđeno 
50.000,00 kn, a na izgradnju cesta 600.000,00 kn. 
Na pitanje vijećnika Branka Ružića što znači intelektualne usluge, pročelnica je 
objasnila da se tako zove konto, a tu spada izrada projektne dokumentacije, 
geodetsko snimanje i dr. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da zna da projektiranje nekog objekta iznosi 
maksimalno 3% vrijednosti objekta, a u ovom slučaju to iznosi skoro 10% i on 
dobro zna što govori i što to znači. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da se proračun danas neće mjenjati, te 
ističe da u intelektualne usluge spada: snimanje katastarskih čestica, 
projektiranje, ucrtavanje i dr.  
Načelnik Ivan Franković je dodao da je ovih 50.000,00 kn planirano radi ceste 
Krištofići – Runki (Krbune) koju se kandidiralo za EU Fondove, jer se cesta mora 
snimiti, a i vlasništvo parcela prebaciti na općinu. Smatra da će ukupna 
investicija oko toga biti vjerojatno malo veća od ovog planiranog. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao Program na 
glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je donijet Program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu u sveukupnom 
iznosu od 1.054.000,00 kn. 

 

AD-8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijale i sve 
uvršteno u Program je predviđeno proračunom, pa je otvorio raspravu. 
Vijećnik Branko Ružić je konstatirao da je na str.2 pod t.7. predviđena sanacija 
mosta Sopot sa 40.000,00 kn, pa smatra da će se ove godine valjda to i 
napraviti. Pita što se planira po t.2 održavanje puteva sa 200.000,00 kn. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da u održavanje puteva spada i košnja i 
sječa, a za Sopot će se utrošiti 40.000,00 kn dobivenih od Zaklade Adris 
namjenski za uređenje staze za Sopot. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da se nekad kosilo uz puteve i sa 70.000,00 kn 
se sve pokosilo, a sada ni 250.000,00 kn nije dovoljno. 
Načelnik je objasnio da je to stoga što se probilo i saniralo nove puteve npr. od 
Pićna do Sopota, u Kukurinima, Perinićima i drugdje i sve se održava, dionice su 
se povećale, što iziskuje mnogo više sredstava za održavanje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran se slaže s načelnikom da se povećava trošak za 
održavanje puteva, jer treba održavati i protupožarne puteve, pa će trebati 
planirati sve više sredstava. 
Predsjednik vijeća je zaključio raspravu i dao na glasanje Program održavanja 
komunalne infrastrukture u sveukupnom iznosu od 911.000,00 kn. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Suzdržan“ i 1 „Protiv“ je usvojen Program 
održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu. 
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AD-9. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2019. godinu 
 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran je rekao da su Program javnih 
potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 kn vijećnici dobili, usklađen 
je s proračunom, te je otvorio raspravu. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je Program dat na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je usvojen Program javnih potreba 
u kulturi Općine Pićan za 2019.godinu. 

 

AD-10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan 

za 2019. godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran otvorio raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da je dao amandman za studiju 
opravdanosti izgradnje staračkog doma, pa pita da li je to ovim programom 
obuhvaćeno. 
Pročelnica Martina Bilić misli da je to predviđeno u nekoj drugoj aktivnosti. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je zamolio da mu se odgovor pošalje makar 
naknadno, u pismenom obliku,  pročelnica ne mora sada tražiti taj podatak. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran moli da se odgovori potpredsjedniku vijeća gdje 
je uključen amandman. 
Po završetku rasprave je Program dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je usvojen Program javnih potreba u socijalnoj 
skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2019.godinu u sveukupnom iznosu od 
562.700,00 kn. 
 

AD-11. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019. godinu 
 
Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019.g. u visini od 191.000,00 
kn dat je u privitku poziva, pa je otvorena rasprava. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao točku na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijet Program javnih potreba u sportu 
Općine Pićan za 2019.godinu. 
 
 

AD-12. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan 

za 2019. godinu 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je Program javnih potreba u 
vatrogastvu i civilnoj zaštiti dat u privitku poziva, pa je otvorio raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita u kojoj fazi je izgradnja vatrogasnog 
doma. 
Načelnik Ivan Franković je informirao da će se krenuti početkom 2 mjeseca kada 
će se zatražiti, odnosno dati novi zahtjev za kredit. 
Vijećnik Antun Selar pita da li ima informaciju vezano uz kandidaturu 
vatrogasnog doma na EU Fondove. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da se ovaj put ima šanse dobiti sredstva iz EU 
Fondova, a ako se dobije odbijenica, ići će se tražiti kredit. 
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Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 
Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2019.g. u 
visini od 1.551.900,00 kn na glasanje.  
Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Program javnih 
potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2019.godinu. 
 

AD-13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju i imenovanju radnog 

tima Načelnika Općine Pićan 
 
 Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili prijedlog Odluke, 
te zamolio načelnika za obrazloženje. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da je Silvano Smoković do sada bio u 
radnom timu, ali bez naknade s obzirom da je bio zaposlenik općine. Sada je 
otišao u mirovini, a još je potreban za ispomoć dok ne dođe novi komunalni 
redar, pa predlaže da mu se kao članu radnog tima koji nije općinski zaposlenik 
isplaćuje mjesečna naknada kao i drugim članovima u iznosu od 1.500,00 kn. 
Objasnio je da se za novog komunalnog redara raspisao natječaj, javile su se 
dvije osobe: Igor Lukež i Zoran Karlić. Odabralo se je Igora Lukeža, jer je bolje 
riješio testove, u tijeku je žalbeni rok, a nakon toga slijedi otkazni rok. Ističe da 
se ne zna koliko će trajati otkazni rok u poduzeću u kojem je do sada radio, te 
kada će početi s radom kao općinski komunalni redar. 
Informirao je da će Silvano Smoković dolaziti raditi prema potrebi kao član tima, 
a i za uhodavanje novog komunalnog redara. Zato ga se predlaže da bude 
vanjski član radnog tima s naknadom, jer bi općinu više koštalo da ga se plaća 
po ugovoru od djelu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je objasnio da se kasno saznalo da će ići u 
mirovinu, pa se išlo kasno u izbor novog komunalnog redara. 
Vijećnica Jasmina Slivar je pitala da li je Igor Lukež bio zamjenik načelnika u 
jednom od mandata.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je potvrdio da je Igor Lukež bio zamjenik 
načelnika 2010.godine, u 1. mandatu. 
Dodao je da je pokazao više znanja na testovima, pa je stoga izabran, a radi u 
Rockwool Adriaticu. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da je Igor Lukež prava osoba za to radno mjesto, 
jer se i u Rockwoolu pokazao i dokazao kao dobar djelatnik. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da će se to vidjeti kroz rad, a zna da je 
ozbiljna osoba. 
Nakon toga je dao  Odluku na glasanje.  
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je donijeta  Odluka o izmjeni i 
dopuni Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan. 
 

AD-14. Vijećnička pitanja 

 
Vijećnik Miljenko Baćac pita što je s mrtvačnicom. 
Načelnik Ivan Franković je informirao da se danas dobilo uporabnu dozvolu, a u 
utorak će stići oprema, pa je treba montirati. 
Nakon toga će se dogovoriti datum otvaranja.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da će biti malo nezgodno u početku, jer 
župnik želi da se ide iz mrtvačnice u crkvu, pa na groblje. 
Načelnik Ivan Franković je rekao neka to svaka obitelj za sebe dogovara s 
župnikom. 



 9 

Vijećnik Fabricio Lukež moli pročelnicu da za slijedeće vijeće dostavi vijećnicima 
WI FI kod, na što je predsjednik vijeća Silvan Juran rekao da će biti dostavljen. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao da se na web stranicama općine 
obavještava ljude da reagiraju, odnosno daju prigovor ako nisu zadovoljni 
kvalitetom asfaltiranja.  
Osim toga moli načelnika  i stručne službe da dostave dopis Županijskoj upravi 
za ceste da njihov nadzor ide u izvid ceste Tupljak – Oršanići koja je asfaltirana 
pred 3 godine, a već je devastirana. Smatra da oštećenja treba utvrditi 
inspekcijski nadzor i zatražiti sanaciju.     
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se poslalo dopis Županijskoj upravi za 
ceste Pazin i obećano je da će se to riješiti još u 12.mjesecu prošle godine, ali 
ne izvršavaju svoje obveze. 
Ističe da za staru cestu prema Pićnu tvrde da su zidine, odnosno zidovi uz cestu 
privatno vlasništvo, no načelnik misli da to nije tako, pa će ići porazgovarti s 
njima. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da će se poslati reklamaciju za cestu. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da bi bilo fer da naprave cestu kako 
treba, kad su je devastirali prilikom izgradnje mosta u Potpićnu. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je prošli put dobio pismeni odgovor na pitanje 
da li se u općini vrše izvidi. U pismenom odgovoru mu nije dana informacija, da li 
se izvidi vrše ili ne, nego mu je odgovoreno da se takve informacije ne smiju 
iznositi.  
Vijećnik Branko Ružić ističe Sda nije nikakva tajna dati informaciju da li se vrše 
izvidi, nego tajna može biti o čemu se vrše izvidi. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da njega nitko nije zvao ni kontaktirao. 
Na to je vijećnik Branko Ružić rekao da se proračun višestruko povećao od 
početka stvaranja općine do danas, ali ne zaslugom općinske vlasti, na što je 
predsjednik vijeća pitao čijom zaslugom. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da se dogodila decentralizacija i Rockwool, a on 
vrlo dobro zna čitati proračun.     
Vijećnik Antun Selar pita što se radi po pitanju uređenja spomenika u Sv.Katarini 
i prometnoj signalizaciji u Pićnu i Sv.Katarini. 
Načelnik je rekao da će se od projektanta zatražiti ponudu za troškovnik 
uređenja spomenika, pa će se krenuti. Kredit je odobren, pa će se asfaltiranje  
privoditi kraju, a radi se i na kandidaturi LAG-a za dodatno opremanje sportskog 
kompleksa u Tupljaku. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
zaključio rad sjednice u 19,35 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


