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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/19-01/5 
Ur.broj: 2144/05-03-01-19-2 
Pićan, 19.03.2019. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, sazvane dana 

19.03.2019. godine u 12,00 sati. 
Dana 18. ožujka 2019.g. u 11:17 je Pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Pićan, gđica Martina Bilić, e-mailom obavjestila vijećnike o 
sazivanju telefonske sjednice sa Dnevnim redom: 

1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za 

projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“.  
Ovu Odluku je potrebno donijeti po hitnom postupku iz razloga što je do 

20. ožujka 2019.g. rok za prijavu na natječaj LAG-a Istočna Istra 3.1.1. Ulaganja 
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu LRS LAG-a „Istočna Istra“.  

Pročelnica JUO gđica Martina Bilić je dostavila poziv, prijedlog Odluke o 
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt 
„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“, opis projekta (Prilog III. uz 
suglasnost), te glavni projekt br. 24G/19, izrađen od Vema-ing d.o.o. Pićan, sve 
uz napomenu da vijećnici do 19.03.2019. do 12,00 sati dostave putem e-maila 
svoje primjedbe, komentare, očitovanja, te se da putem e-maila izjasne o 
glasovanju najkasnije do navedenog datuma i sata, a ukoliko ne stigne 
očitovanje u navedenom roku, da će vijećnici biti kontaktirani telefonski, a 
telefonski poziv će biti snimljen. 

Svi vijećnici osim Jasmine Slivar su potom dana 18.03.2019. kontaktirani 
telefonski i dana im je informacija o tome da im je na e-email poslan poziv za 
telefonsku sjednicu. Vijećnicu Jasminu Slivar je pročelnica JUO pokušala dva 
puta dobiti telefonski ali nije uspjela jer nije bilo odgovora na poziv. 

Vijećnici kako slijedi su dostavili svoje očitovanje putem e-maila do 
19.03.2019. do 12,00 sati: Silvan Juran, Daniel Stanić, Valter Fonović, Anton 
Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Milenko Baćac. 

Svi navedeni vijećnici osim Milenka Baćca (7) su bez primjedbi prihvatili 
odluku i dali svoj glas „ZA“.  

Vijećnik Milenko Baćac je imao sljedeću primjedbu: „Telefonsku sjednicu 
prihvaćam djelomično (netko kasni sa bitnim informacijama, ne prati rokove za 
dostavu potrebitih dokumenata prema LAG-u), te se stvara umjetna hitnoća – 
što nije dobro. Ako prihvaćaju ostali članovi vijeća svakako prihvaćam i ja“. 

Dana 19.03.2019.g. s početkom u 12,00 sati su kontaktirani vijećnici koji 
se nisu izjasnili putem e-maila. 

Vijećnik Fabricio Lukež se odazvao telefonskom pozivu u 12:07. Upitao je 
kolika je vrijednost investicije i koliko je postotak sufinanciranja, na što je 
pročelnica Martina Bilić odgovorila oko 180.000,00 kuna s PDV-om, a postotak 
sufinanciranja 80%. Potom je vijećnik Fabricio Lukež dao svoj glas „ZA“. 



 2 

Vijećnica Jasmina Slivar je kontaktirana telefonski u 12:13 sati, a svoje 
očitovanje je poslala e-mailom, te je dala svoj glas „PROTIV“, uz primjedbu: 
„Svakako podržavam izgradnju dječjeg igrališta u Tupljaku, ali nikako ne 
podržavam tako visoki trošak“. 
 Vijećnik Branko Ružić je kontaktiran telefonski u 12:20 i dao je svoj glas 
„ZA“. 

Konstatirano je da je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 
Tupljak“ usvojena sa 10 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“. 
 Sjednica je završena u 13,16 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                               Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Martina Bilić                                                                 Silvan Juran, ing.                                                                           


