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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/19-01/7 
Ur.broj: 2144/05-01-19-2 
Pićan, 27.03.2019. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
27.ožujka 2019. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,30 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, Alen Golja, direktor K.P.“1.maj Labin“, Martina Bilić, 
pročelnica JUO,  Katarina Šoštarić, novinarka „5 portala“, Branko Biočić, novinar 
„Glasa Istre“, Kristian Reisman, novinar „Labinštine info“, Elvis Uravić, novinar 
„Labinske komune“, Leonardo i Anton Marčac, zainteresirani građani,  Vesna 
Krpan, računovodstvo 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. 
Vijećnica Jasmina Slivar je predložila dopunu dnevnog reda točkom „ Rasprava 
o lokaciji rada Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan za 2019./2020.g.“ 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je pitao vijećnicu Jasminu Slivar da li se je 
sastao Odbor za školstvo vezano za to pitanje, na što je ona odgovorila da nije. 
Nakon toga je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran dao prijedlog vijećnice 
Jasmine Slivar za dopunu dnevnog reda na glasanje. 
Prijedlog dopune dnevnog reda nije usvojen, jer su „ZA“ prijedlog glasala 2 
vijećnika, 8 „Protiv“ i 1 „Suzdržan. 
Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
dao dnevni red na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je usvojen slijedeći 
                                      

 D n e v n i    r e d: 
 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na    
     području općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za    
     2018.godinu, 

2. Verifikacija zapisnika sa 14.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

3. Informacija o donošenju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 
Tupljak“, 

4. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice općinskog vijeća Općine 
Pićan održane dana 19.ožujka 2019.godine, 

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu, 
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6. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2018.godinu, 
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 

2019.godinu, 
8. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu, 
9. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na    

     području općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za    

     2018.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran zamolio direktora K.P. „1.maj Labin“ gosp. Alena Golju da iznese 
obrazloženje. 
Gosp. Alen Golja je uz pomoć Powerpoint prezentacije dao obrazloženje 
Izvješća o radu K.P. „1.maj Labin“ za 2018.godinu.   
Rekao je da je od ove godine obveza komunalnog poduzeća, odnosno davatelja 
usluge da do kraja 03.mjeseca daju izvještaj o radu jedinicama lokalne 
samouprave.  
Rekao je da je ovim izvještajem obuhvaćeno samo ono što prikuplja 1. maj 
Labin, a ranije su izvještajem imali obuhvaćeno i ono što prikuplja Metis ili druge 
tvrtke koje prikupljaju neku vrstu otpada. 
Upoznao je da su izgradili pretovarnu stanicu i reciklžno dvorište i jedni su od 
rijetkih koji imaju čipiranje kanti i sustav prikupljanja otpada.  
Ističe da to više nije komunalna djelatnost, nego javna usluga i ona se ne plaća 
iz sredstava jedinica lokalne samouprave, nego isključivo iz ekonomske cijene. 
Općina može odvoz plaćati samo socijalnim slučajevima, a sve ostalo moraju 
korisnici usluge. 
Upoznao je da labinština ima 22.590 stanovnika, a Općina Pićan ima 1827. Na 
području labinštine ima 2 mil noćenja. Rekao je da područje Općine Pićan ima 
600 fizičkih i 36 pravnih osoba za odvoz otpada, a količine mješanog 
komunalnog otpada su sve manje i manje što znači da građani sortiraju i 
odvajaju otpad.  
Gosp. Golja ističe da je ove godine došlo do nešto veće količine mješanog 
komunalnog otpada, jer su i veće gospodarske aktivnosti. Grafički prikaz ukazuje 
na to da je od 2015.-2018.g. ujednačena količina komunalnog otpada. 
Rekao je da na Općini Pićan postoje 22 zelena otoka za selektivno prikupljanje 
otpada, a raspisan je i natječaj za nabavku spremnika za selektivno prikupljanje 
otpada koja će se podijeliti domaćinstvima, korisnicima. Očekuje se da će za 
Općinu Pićan spremnici biti nabavljeni do kraja mjeseca kolovoza. 
Prema podacima je za Općinu Pićan povećanje komunalnog otpada, a 
selektivno prikupljanje otpada je smanjeno. Vjerojatno je tome razlog što se 
boce daju u trgovine, a za to komunalno poduzeće više nema podatke. 
Upoznao je da su u Općina Sv.Nedelja građani dobili plave i žute kante, pa imaju 
veće selektivno prikupljanje otpada. 
Istaknuo je da se na Kaštjun odlaže 30% otpada, a labinština ima 16,72% 
selektivno prikupljenog otpada. 
Istaknuo je da je problem u prihodima, odnosno rashodima, te da bi Fond trebao 
podmiriti trošak selektivnog prikupljanja otpada. 
Prihod od prodaje selektivno prikupljenog otpada u 2018.godini je K.P. 1.maj 
prouzročio gubitak od 127.608,00 kn s obzirom da im Fond još nije platio 
selektivno prikupljanje otpada, oni imaju gubitak od 201,00 kn /toni. 
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Upoznao je da su iz EU Fondova dobili bespovratna sredstva za edukaciju 
građana.  
Istaknuo je da je komunalno poduzeće do sada odradilo jako puno nevidljivog 
djela, pripremljen je projekt Zelene navike za održivu labinštinu kojim će se 
provesti izobrazno-informativne aktivnosti. Projekat bi trebao krenuti 26.ili 
27.04.kada će svi građani dobiti brošure, a u razne prezentacije će biti uključeni i 
građani i djeca. 
2.projekat koji je kandidiran i sugfinancirati će se iz EU Fondova je za nabavku 
posuda za selektivno prikupljanje otpada. 
Upoznao je da su u toku i projekti za sortirnice na deponiju Cere, te nabavka 
specijalnog vozila. 
Rekao je da od siječnja 2019.g. Općina Pićan ne mora imati svoje recikalžno 
dvorište, jer općine s manje od 2.000 stanovnika ga ne moraju imati, ali se mogu 
udružiti s drugom općinom. Općina Pićan se može udružiti s Općinom Kršan pa 
zajednički nabaviti reciklažno dvorište. 
Gosp. Alen Golja je završio s obrazlaganjem, pa je predsjednik vijeća Silvan 
Juran otvorio raspravu.  
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić konstatira da je direktor Alen Golja rekao da 
su razlog povećanja obujma mješanog komunalnog otpada povećani 
gospodarski trendovi. Pita kako to da je izvještaj dat u tonama, a odvoz otpada 
se mjeri u litrama, te upozorava da se ne bi desilo da općina plaća penale. 
Direktor Alen Golja je objasnio da neće doći do penalizacije. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita zašto komunalno poduzeće nije počelo 
ispunjavati želje mještana. Objasnio je da njegova obitelj još uvijek ima spremnik 
otpada od 240 l, iako su tražili spremnik od 120 l. 
Gosp. Alen Golja je odgovorio da im se naplaćuje odvoz smeća za kantu od 
120l, odnosno za onu veličinu koju su zatražili putem anketnog upitnika. S 
obzirom da se još nije stiglo po svuda zamjeniti posude, odnosno dovesti 
spremnike koje su zatražili, mještani mogu napuniti postojeće kante, a naplatiti 
će im se odvoz za veličinu koju su zatražili. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da mještani općine Pićan plastične i ostale 
boce predaju u trgovine u Potpićnu, Labinu ili Pazinu, jer ovdje nema trgovine 
koja preuzima ambalažu, pa stoga nema potpunih podataka o količini predane 
ambalaže, odnosno selektiranog komunalnog otpada.      
Gosp.Alen Golja je potvrdio da je to razlog što oni nemaju podatak za ambalažu 
s područja Općine Pićan, imaju podatke samo za ambalažu iz ugostiteljskih 
objekata koji su na području Općine Pićan.    
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da imaju u projektu, odnosno planu nabavku novog 
vozila, pa pita da li će se i dalje prikupljati, odnosno naplaćivati odvoz prema 
volumenu kante ili po stvarnoj količini. 
Gosp. Alen Golja je odgovorio da su se opredjelili za obračun prema volumenu. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da su ljudi počeli dobivati tražene kante, na što je 
gosp. Golja rekao da bi do 15.04.trebali svi dobiti tražene kante. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je pitao da li znači da će ljudi u 8. mjesecu 
dobiti još 2 kante za razvrstavanje otpada, a potpredsjednik vijeća Dean Močinić 
pita kada će se početi s naplatom kanti po broju odvoza. 
Direktor Alen Golja je odgovorio da će se od 01.04.2019.g. početi s naplatom po 
broju odvoza, do sada se svima slalo račun za 1 odvoz mjesečno, na što je 
potpredsjednik vijeća Daniel Stanić konstatirao da to znači da će od 01.04. biti 
povećanje cijene odvoza za 50%. 
Na konstataciju načelnika Ivana Frankovića da po novom Općina Pićan ne može 
imati reciklažno dvorište, direktor Alen Golja je rekao da Općina Pićan ima 
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mogućnost mobilnog reciklažnog dvorišta, te bi u 03.mjesecu trebalo proći sva 
naselja sa mobilnim reciklažnim dvorištem. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da će se morati razgovarati o lokaciji   
reciklažnog dvorišta.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran konstatira da to znači da će se od 01.04.2019. 
morati plaćati puno veće račune za odvoz smeća, pa postoji opasnost od 
ekološke bombe. 
Gosp. Alen Golja je rekao da će se time natjerati ljude da selektiraju otpad. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da su se njegova predviđanja da će odvoz smeća 
poskupiti ostvarila i više od očekivanja, što znači da i ovo vijeće za to snosi 
odgovornost. 
Gosp. Alen Golja je rekao da je država odredila formulu za određivanje cijene, 
pa nema odmaka od toga. Što će se u budućnosti dešavati, on ne zna, a ako 
Fond počne financirati zbrinjavanje, odnosno odvoz plastike, onda će se moći 
građanima smanjiti cijenu odvoza.  
Na pitanje vijećnika Antuna Selara da li se cjenik odvoza i dalje računa kako je 
bilo rečeno, gosp.Golja je potvrdno odgovorio. 
Na pitanje vijećnika Antuna Selara u kojem se periodu može mijenjati broj 
članova domaćinstva, gosp.Golja je odgovorio da se može prijaviti odmah kada 
nastane promjena. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da je politika u Istri našla model koji je preskup, a  
da je K.P. 1.maj Labin to još najbolje i najoptimalnije riješio. 
Na to se nadovezao predsjednik vijeća Silvan Juran i rekao da to znači da je 
općinsko vijeće najbolje riješilo situaciju, čime gosp. Ružić pobija samog 
sebe.Vijećnik Branko Ružić je rekao da ima repliku, jer bi vlast koja je stručna i 
kvalitetna to predvidila. 
Ističe da on da više prijedloga vijeću nego svi ostali vijećnici skupa, samo što oni 
to odbijaju prihvatiti. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita da li je Kaštjun profunkcionirao, na što 
je direktor „1.maja“ Alen Golja rekao da je u funkciji od 01.07.2018.g. i od tada 
predaju otpad Kaštjunu. 
Mještanin Leonardo Marčac ističe da se u svijetu vidi napredak i ide se ka 
smanjenju otpada, te smatra da bi o tome trebalo educirati građane. 
Trgovina bi se trebala preusmjeriti na bolja pakiranja i usmjeriti se na što manje 
otpada. 
Gosp.Golja je rekao da je upravo na zadnjem slajdu pozvao da se educira 
stanovništvo na smanjenje otpada i plastike, te poziva sve prisutne da 26. i 
27.04. dođu na edukaciju.  
Na pitanje mještanina Tonija Marčac koliko posto je reciklaže na Kaštjunu, gosp. 
Golja je rekao da je 30%, a cilj je postići i 70%. 
Na Kaštjunu bi trebalo povećati kaloričnu vrijednost, pa bi 250.000,00 kn ostalo 
u budžetu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita koji su ciljevi u 2020.g., na što je gosp. 
Golja rekao da im je cilj reciklirati 50% otpada, što će i postići, a i više od toga. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao Izvještaj 
na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijet Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog 
poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za 2018.godinu. 
Predsjednik vijeća se zahvalio gosp.Alenu Golji na izvještaju, a načelnik ga je 
ispratio iz vijećnice.  
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  AD-2. Verifikacija zapisnika sa 14.redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan 

 
Zapisnik sa 14.redovne sjednice općinskog vijeća je dat vijećnicima u privitku 
poziva, te je po njemu otvorena rasprava. 
Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao zapisnik 
na glasanje. 
Zapisnik sa 14.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je usvojen sa 
10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“.   

 

AD-3. Informacija o donošenju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg 

igrališta Tupljak“  
 
Po točki dnevnog reda je obrazloženje iznijela pročelnica Martina Bilić. 
Rekla je da je 19.03.2019.g. sazvana hitna telefonska sjednica. Materijale su 
vijećnici dobili, a sada daje samo informaciju o tome. 
Objasnila je da se radilo o natječaju LAG-a i u svrhu prijave projekta na natječaj 
koji je trajao do 20.03. bilo je potrebno hitno telefonski sazvati sjednicu i donijeti 
odluku. Rekla je da bi se ukoliko se prođe na natječaju i dobije sredstva prišlo 
izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Tupljaku. 
Informirala je prisutne da ukupna vrijednost projekta iznosi 179.256,25 kn sa 
PDV-om, od čega bi općina snosila 20 % troškova, a putem natječaja bi se 
dobilo 80% sredstava.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je po točki otvorio raspravu i rekao da je Odluka 
donesena, pa se za nju ne glasa, nego su vijećnici dobili samo informaciju. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran zaključio točku 
dnevnog reda. 

 

AD-4. Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice općinskog vijeća Općine   

           Pićan održane dana 19.ožujka 2019.godine 
 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, pa je otvorio raspravu.    
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić ističe da je malo čudno da je predsjednica 

Odbora za školstvo i zdravstvo bila protiv ovoga. 

Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da svakako podržava izgradnju igrališta, ali 

smatra da se i s manjiim sredstvima može napraviti igralište. Zato nije glasala za 

Odluku, a nije znala da postoji minimalno određeno ulaganje, odnosno da je 

natječajem određen minimalan iznos ulaganja. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da bi joj bilo rečeno da je tražila 

objašnjenje. 

Vijećnica Jasmina Slivar ističe da je sjednica bila hitna, na što je vijećnik Branko 

Ružić dodao da sjednica ne bi trebala biti sazvana po hitnom postupku kada bi 

se materijali za natječaj pripremili na vrijeme. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da se može biti zadovoljno da se uspjelo 

kandidirati projekat, odnosno da će se projekat financirati sredstvima LAG-a 

Istočna Istra 3.1.1. 

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da nitko ne bi pohvalio da se projekat 

prijavilo na vrijeme predalo dokumentaciju. Upoznao je da je od 5 jedinica 
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lokalne samouprave labinštine prijavile samo tri, što je pohvalno, pa makar se 

moralo telefonski obraditi točku i donijeti odluku. 

Smatra da je pohvalno da se Općina Pićan prijavila na natječaj i predala 

dokumentaciju i da će se povući sredstva od EU fondova, a manje je bitno da se 

odluku donijelo na telefonskoj sjednici.   

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

Zapisnik sa telefonske sjednice na glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  je usvojen Zapisnik sa telefonske sjednice 

Općinskog vijeća Općine Pićan održane 19.ožujka 2019.godine. 

 

AD-5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran zamolio gđu Vesnu Krpan za obrazloženje. 
Gđa Vesna Krpan je informirala prisutne da se Proračun Općine Pićan za 
2018.g. i Projekcije za 2019.i 2020.godinu donijelo na sjednici 21.12.2017.g. sa 
prihodima i primicima u visini od 11.542.000,00 kn, a rashodi i izdaci su iznosili 
16.517.000,00 kn, a razlika od 4.975.000,00 kn je planiran višak prihoda iz 
prethodnih godina. 
Nakon toga se I. Izmjenama i dopunama 13.08.2018.g.svelo planirani višak 
prihoda iz prethodnih godina sa 4.975.000,00 kn na ostvareni 3.596.000,00 kn.    
II.Izmjene i dopune su donijete na sjednici Općinskog vijeća 26.10.2018.g.zbog 
povećanja planiranog zaduživanja za cestu Medigi – Montovani sa 500.000,00 
kn na 800.000,00 kn, te povećanje planiranih rashoda za sportski kompleks 
Tupljak za 600.000,00 kn. Prihodi i primici su doneseni  u iznosu od 
13.690.000,00 kn, a rashodi i izdaci 17.286.000,00, a razlika od 3.596.000,00  
kn se pokrila iz viška prihoda prethodnih godina. 
III. Izmjene i dopune donijete su 14.12.2018.g., a razlog je smanjenje planiranih 
prihoda i rashoda za koje se smatralo da se neće ostvariti i povećanje rashoda 
na stavkama gdje nisu bila osigurana dostatna sredstva. Ovim Izmjenama i 
dopunama su planirani prihodi i primici u iznosu od 11.847.000,00 kn, a rashodi i 
izdaci 15.443.000,00 kn, te preneseni višak prethodnih godina 3.596.000,00 kn. 
Upoznala je prisutne da je u Proračunu za 2018.godinu ostvarenje prihoda i 
primitaka 9.362243,22 kn, a rashoda i izdataka 14.549.927,41 kn što rezultira 
manjkom prihoda 5.187.684,19 kn. Ostvareni manjak se dijelom pokriva 
prenesenim viškom prethodne godine 3.595.729,23, te ostaje manjak prihoda 
1.591.954,96 kn koji se prenaša u slijedeću godinu. 
Upoznala je prisutne da je Općina Pićan u studenom 2018.g. potpisala s OTP 
bankom Ugovor o okvirnom kratkoročnom kreditu korištenjem minusa po računu 
na iznos 1.000.000,00 kn. Na dan 31.12.2018.godine je iskorišten u iznosu od 
811.460,75 kn, a radi premošćivanja tekuće likvidnosti. 
Osim toga planirano dugoročno zaduživanje (ugovor na 800.000,00 kn) za cestu 
Medigi – Montovani je realizirano početkom 2019.g. u iznosu od 396.541,00 kn.  
Nakon toga je obrazložila ostvarenje Proračuna po skupinama, razdjelima i 
glavama. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da se napravilo dosta, kako je 
prikazano, tako je kako je i to se ne može mjenjati, te je pohvalio gđu Vesnu na 
iscrpnom izvještaju. 
Vijećnik Branko Ružić je podsjetio da je tražio da mu se materijal dostavlja u 
papirnatom obliku barem kada se radi o proračunu, no nije ga dobio, pa ne zna 
je li to namjerno.  
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Pročelnica Martina Bilić se ispričala i rekla da nije namjerno, nego je zaboravila. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je primjedba u redu i ako još netko 
želi može mu se materijal vezan uz proračun slati u pismenom obliku. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je pohvalio vodič kroz proračun i onoga tko 
ga je izradio, na što je pročelnica rekla da će pohvalu prenijeti Samanti. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 
Godišnji obračun Proračuna na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijet Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018.godinu. 
 
 

AD-6. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2018.godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, pa je pročelnica pročitala zaključak Izvješća. 
Otvorena je rasprava, no nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran dao točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  je donijeto Izvješće o stanju sustava civilne 
zaštite Općine Pićan za 2018. godinu.       
 

AD-7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Pićan za 2019.godinu 

 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te je otvorio raspravu i rekao da je za sva pitanja na raspolaganju 
pročelnica Martina Bilić. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijet Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Pićan za 2019.godinu. 

 

AD-8. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili prijedlog odluke o 
otpisu potraživanja za komunalnu naknadu, nakon čega je pročelnica objasnila 
da novim Zakonom od 04.08.2018.godine zastara nastupa nakon 6 godina, a na 
zastaru trebaju paziti stručne službe. 
Upoznala je da se predlaže otpis potraživanja od 1995.godine do 31.12.2012. 
godine, jer se to ne može naplatiti, a i nemamo od koga naplatiti, jer ta poduzeća 
više ne postoje. 
Informirala je prisutne da je poslano 250 opomena za potraživanja koja je 
moguće naplatiti. 
Po ovoj Odluci se sveukupno za otpis predlaže 950.092,04 kn, od čega se za 
poduzeća predlaže 881.883,87 kn, a ostalo za fizičke osobe. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu i rekao da na dvije firme 
(Euromedia i Vernifer) otpada 800.000,00 kn otpisa.  
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita da li postoji način za javnu objavu duga 
za komunalnu naknadu za pravne osobe, na što je pročelnica odgovorila da se 
za poduzeća, odnosno firme može objaviti, a za fizičke osobe ne. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da su u popisu neki obveznici žuto obojani, na što 
je pročelnica Martina Bilić objasnila da su to umrle osobe. 
Vijećnik Fabricio Lukež je podsjetio da se već nešto otpisalo. Pročelnica Martina 
Bilić je rekla da se u prvotnoj odluci otpisalo samo onima koji su zatražili otpis 
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radi zastare. Po Zakonu kada nastupa zastara treba otpisati po službenoj 
dužnosti, bez obzira da li netko zatraži otpis ili ne. 
Načelnik Ivan Franković je upoznao vijećnike da se ide u ažuriranje podataka za 
komunalnu naknadu. Stoga moli vijećnike da ispune obrasce za komunalnu 
naknadu i što prije ih predaju u općinu, jer je rok za predaju već prošao. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da su ove pravne osobe kojima se otpisuje 
nepostojeće, kao i pokojne fizičke osobe, pa nema smisla objavljivati dug za njih. 
Smatra da ako netko umre, a objekat postoji, naslijede ga nasljednici. 
Pročelnica Martina Bilić ističe da kad se bude ažuriralo podatke, više se takve 
stvari neće dešavati.  
Vijećnik Antun Selar pita da li su obrasce obvezne ispuniti i pravne osobe, na što 
je načelnik potvrdno odgovorio. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da imamo veliki otpis potraživanja  od 
950.000,00 kn, uz to se imalo sudsku tužbu i naslijeđeni dug od 2,5 mil kuna, što 
ukupno iznosi oko 4 mil kuna nenaplaćenog duga i usprkos svemu tome je 
općina lanjske godine bila u plusu 3 mil kuna.  
Na to je vijećnik Fabricio Lukež pitao kakve veze to ima s točkom dnevnog reda. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da se sada otpisalo velika 
potraživanja, moralo se platiti i mjenicu za Dovođu, pa ispada da su budale oni 
koji plaćaju obveze, jer se onima koji ne plaćaju oprosti dug. 
Mještanin Toni Marčac pita da li se prikupljeni podaci na obrascu za komunalnu 
naknadu mogu primijeniti na Zakon o porezu koji se najavljuje. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da se nada da se mogu iskoristiti.   
Na pitanje mještanina Leonarda Marčac  da li se ima podatak ili informaciju 
kolika je u promilima dobit, pročelnica je odgovorila da taj podatak nema. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao prijedlog odluke na 
glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je donijeta Odluka o otpisu 
potraživanja za komunalnu naknadu.      
 
 

AD-9. Vijećnička pitanja  
 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da ima primjedbu majke odnosno roditelja koji 
imaju djecu u vrtiću u Pićnu za odlazak vrtićke djece u Tupljak iduće pedagoške 
godine. Rekao je da su roditelji totalno neinformirani o tome, nitko im ne daje 
nikakve informacije, pa moli načelnika informaciju. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se vrtić, odnosno učionicu treba predati 
školi, jer se povećava broj školske djece od 10 na 18, zbog čega im je potrena 
još jedna učionica, pa smo dužni učionicu vratiti školi. 
Upoznao je da je iduće godine za upis u vrtić prijavljeno 34 djece po sadašnjim 
podacima, a vjerojatno će se pojaviti još 4 ili 5 djece. 
Pokušalo se iznaći neko rješenje za jednu skupinu djece da bude u prostorijama 
u vlasništvu crkve - farožu, ali bi adaptacija faroža koštala 450.000,00 kn što je 
jako puno. Stoga je razgovarao s Markom Baćić za kupnju zemljišta kod vrtića, 
pa bi se prišlo proširenju vrtića. 
Za vrijeme dok se vrtić ne proširi, što će trajati barem 2 godine, trebati će iznaći 
neko privremeno rješenje, pa se mišljenja da se za to vrijeme koristi prostor u 
školi u Tupljaku. Škola je prazna, učenici više ne polaze tu školu, prostor je 
uređen i lijep, pa se razmišljalo da se 1 grupu vrtićke djece smjesti u 
prostorijama škole u Tupljaku. 
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Tamo bi se napravilo mješovitu grupu sa djecom koja gravitiraju prema Tupljaku 
(Švići, Floričići, Zajci, Tupljak). 
Upoznao je da će se sazvati sastanak s roditeljima i ukoliko roditelji taj prijedlog 
ne prihvate, dio djece će morati biti odbijen, neće moći upisati vrtić. 
Vijećnik Miljenko Baćac se zahvalio načelniku na iscrpnom izvješću i rekao da bi 
o tome trebali biti obavješteni i roditelji. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da će tamo uvjeti biti daleko bolji. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita da li će u Tupljak ići predškolci, kao što su bili u školi 
u Pićnu. 
Načelnik Ivan Franković smatra da bi tamo bila mješovita grupa. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da ako neka djeca već idu u Pićan u vrtić, neka 
tamo i ostanu, da ne mjenjaju sredinu, a da se novoupisane pošalje u Tupljak. 
Načelnik je objasnio da u Tupljaku može biti 15-16 djece, a u Pićnu 25-28 djece. 
Za desetak dana će se pozvati roditelje na sastanak. Smatra da još ne treba 
žuriti, još je 6 mjeseci do nove pedagoške godine. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da su je roditelji pitali za tu soluciju u Tupljaku i 
time su jako nezadovoljni. Oni pitaju tko je o tome odlučio. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da nitko još ništa nije odlučio. 
Vijećnica Jasmina Slivar ukazuje na nezadovoljstvo roditelja lokacijom u 
Tupljaku zbog ceste koja nije adekvatna. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da postoje 2 mogućnosti i to da dio djece 
ide u Tupljak ili negdje drugdje, s tim da dječji vrtić u Pićnu treba svakako 
prilagoditi i dograditi. Smatra da ukoliko se roditelji ne slože za Tupljak, onda će 
se vršiti upis djece u vrtić po prioritetnoj listi. Ističe da je ovo samo privremeno 
rješenje. Podsjetio je da su ljudi bili ogorčeni i kad se napravilo vrtić u Pićnu, bili 
su nezadovolji da umjesto u Potpićan moraju voziti djecu u Pićan, no općina je 
svojim sufinanciranjem boravka u vrtiću potakla upis djece u Pićan. 
Sada su opet nezadovoljni pa se traži rješenje  da se tamo upiše one koji 
gravitiraju Tupljaku. 
Rekao je da mu je drago da se mora ići u proširenje vrtića, jer to znači da imamo 
djece i podmlatka. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da isti ti roditelji koji su se tada bunili 
da neće voziti djecu u dječji vrtić u Pićan, sada se bune za ovu lokaciju. Dodao 
je da Općina Pićan plaća roditeljima sufinanciranje prevoza 150,00 kn po 
djetetu.   
Kaže da će možda tamo nekima biti bliže, pa će se moći i ukinuti sufinanciranje 
prijevoza. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita da li on, potpredsjednik vijeća Daniel Stanić 
razumije da ova općina plaća nekima vrtić tamo gdje im odgovara, u vrtiću gdje 
želi. 
Na to je načelnik Ivan Franković objasnio da se daje potvrda za polazak u neki 
drugi vrtić samo ako je vrtić pun. 
Vijećnik Anton Selar pita da li bi se djeca raspoređivala prema lokaciji ili bi se 
popunilo prvo vrtić u Pićnu, pa ostalo u Tupljaku. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da će o tome odlučiti općinsko vijeće. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita da li se razmatra i drugu lokaciju, odnosno drugo 
rješenje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se traži rješenje, pustit će se da 
roditelji daju prijedloge, pa će se raspraviti o njima. 
Načelnik Ivan Franković smatra da će sigurno biti predloženo još koje rješenje 
osim Tupljaka. 
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U Tupljaku je prazna škola koja je nedavno sanirana i uređena, a djeca idu u 
školu u Potpićan. Ako se ne koristi tu školu, ona će s vremenom propasti, stoga 
bi se njenim korištenjem produljilo rok trajanja te zgrade. Smatra da ako se škola 
jednom zatvori, ona će propasti, stoga neka vijećnici dobro razmisle o 
mogućnosti da djeca idu u vrtić u Tupljak i spase zgradu. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da je vrtić u Pićnu veliki, ali je raspored loš i 
smatra da bi se drukčijim rasporedom prostorija, odnosno pregrađivanjem 
predsoblja moglo dobiti prostoriju za još jednu grupu djece. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je ovaj vrtić napravljen po standardu za 28 
djece i to se ne može pregraditi. Uporabna dozvola je napravljena za taj broj 
djece.  
Vijećnica Jasmina Slivar pita koliko m2 ima vrtić, a koliko škola u Tupljaku. 
Načelnik je objasnio da postoji standard koji treba poštivati i pita tko će 
odgovarati za veći broj djece od standarda. On ne želi, a neće ni ravnateljica. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita koliko ima prostora u bivšoj gostioni u Pićnu, na što 
su načelnik i predsjednik vijeća odgovorili da ono nije adekvatan prostor, jer je 
tamo mračno i malo prostora. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić podsjeća da kad se otvorio vrtić u Pićnu bilo 
je onih koji su bili protiv te lokacije, a sada su zahvalni za to i lokacija u Tupljaku 
im nije dobra. 
Predlaže da se zatraži informacija, odnosno utvrdi koliko roditelja se žali na 
lokaciju Tupljak. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je već počeo razgovarati s roditeljima i neki 
su suglasni s tom lokacijom. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da će vrtić djelovati na 3 udaljene lokacije što će 
otežati rad vrtića, kako teta i kuharica, tako i drugog osoblja, a i povećati će 
troškove. 
Ona moli da se izvidi još neku mogućnost. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da je Općina Kršan napravila vrtić s 3,5 mil.kuna za 
60 djece, a ova je općina s tim sredstvima napravila vrtić za 25 djece. 
Načelnik je imao repliku na konstataciju vijećnika Branka Ružića, te je rekao da 
će po pitanju investicija svaki novinar reći koliko je za vrtić u Kršanu potrošeno. 
Informirao je da je za vrtić u Kršanu utrošeno 4,5 mil kuna, a za naš vrtić će mu 
pročelnica reći koliko je utrošeno. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da općinske službe imaju zadatak da 
iznađu rješenje, a vijećnici će glasati o tome. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da je više puta postavljao pitanje da li su izvršeni 
izvidi po pitanju prijave Istarskih demokrata i upoznao da je došla odluka 
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 
Rekao je da je načelnik bio u sukobu interesa, jer je bio i poslodavac i 
posloprimac od 2011.-2013.g, pa je Povjerenstvo odredilo kaznu načelniku od 
10.000,00 kn.   
Dodao je da je činjenica da je isti takav prekršaj imao od 2014.-2018.g., a imaju 
saznanja da je njegova firma radila kao kooperant za poslove za općinu. 
Vijećnik Branko Ružić moli vijećnike da se o tome izjasne i da bi bilo moralno od 
načelnika Frankovića da podnese ostavku. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da će kratko odgovoriti, kažnjen je i to je to. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dodao da je načelnik kažnjen i kaznu će platiti, 
što je načelnik i potvrdio. 
Vijećnik Antun Selar je rekao da s obzirom da se traži i od koalicijskih partnera 
da se izjasne, on se izjašanjava da je načelnik kažnjen i da će kaznu morati 
platiti, a ako je nastavio s prekršajem dalje, biti će opet kažnjen i platit će. 
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Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da se stalno spominju mijenice, gdje nije bilo 
kazne, a zanimljivo je kako štite načelnika kome je izrečena kazna.  
Za načelnikov prekršaj nitko ništa ne pita. 
Vijećnik Branko Ružić kaže da su ovo činjenice, a moralno bi bilo da podnese 
ostavku, jer je ovo kazna za period od 3 godine, a još je 5 godina radio isto, 
odnosno kršio zakon. Jedino je ove godine izabrano novo vodstvo u tvrtki, 
odnosno tvrtku je prepustio svom zetu. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je kažnjen za svoje postupke i to će platiti, 
za razliku od gosp. Ružića koji nije kažnjen zbog zastare, jer bi u protivnom 
završio u zatvoru. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da su instrumenti plaćanja prenosivi i to mora 
načelnik naučiti. 
Ističe da je općinski načelnik zastupan po odvjetniku Belušiću koji zastupa i 
Općinu Pićan.   
Načelnik Ivan Franković je rekao da ga je odvjetnik Belušić privatno zastupao. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je konstatirao da je načelnik kažnjen sa 
10.000,00 kn, te će to platiti, na što je vijećnik Branko Ružić dodao da se na ovaj 
način kršenje zakona nagrađuje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je prilikom preuzimanja dužnosti u 
Općini Pićan zatečeno stanje bilo loše, nijedna mjenica ili zadužnica nije bila 
evidentirana, a došle su na naplatu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da su ovo činjenice, te pita vijećnika 
Ružića da li ima konkretan prijedlog o čemu želi raspraviti. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da daje prijedlog za ostavku načelnika. 
Mještanin Leonardo Marčac pita koji su budući planovi općine po pitanju 
poduzetničke zone, odnosno po formiranju poslovne zone. 
S obzirom da su oni vlasnici parcele koja graniči sa poslovnom zonom, oni ne bi 
htjeli da se doveze novog zagađivača. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da je u toku izrada Urbanističkog plana 
uređenja Poduzetničke zone i prije donošenja Plana će biti javna rasprava, pa će 
se odrediti namjena prostora. 
Gosp. Leonardo Marčac je rekao da je i pred 9 godina isto to pitao i upozorio na 
zagađivača i bio je u pravu. Ističe da se Rockwool ne može širiti u zoni kako će i  
smatra i da se ne smije dovesti u zonu nekog novog zagađivača, nego nekog s 
naprednijom tehnologijom. 
Mještanin Toni Marčac (brat od Leonarda) ističe da Rockwool Adriatic i dalje 
ugrožava zdravlje i kvalitetu života i kod njih je preko 400 voćaka osušilo zbog 
zagađenja. 
On upozorava na sindrom koji se prenosi na buduće generacije, odnosno 
naraštaje, a pogođene budu i druga i treća generacija što su potvrdili dr. Eris 
Materljan i dr.Miljenko Faraguna. 
Rekao je da su svi gradovi koji su imali tešku industriju propali, kao npr. Detroit 
koji je sad grad duhova, a tako će biti i tu, Rockwool Adriatic će pobrati „prnje“ i 
pita se što će ostati. 
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
zaključio rad sjednice u 21,15 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


