
 1 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/19-01/10 
Ur.broj: 2144/05-01-19-2 
Pićan, 13.05.2019. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
13.svibnja 2019. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,30 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo 10 od ukupno 11 vijećnika i to: Silvan Juran, 
Daniel Stanić,  Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean 
Močinić, Miljenko Baćac, Fabricio Lukež, Branko Ružić. 
Otsutna: Jasmina Slivar. 
                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Tihana Lukež, 
zamjenica načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO,  Katarina Šoštarić, novinarka 
„5 portala“, Kristian Reisman, 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. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se u dnevni red uvrsti točka „Rasprava o 
porodiljnim naknadama“, te obrazložio da se slaže s visinom naknada za 
novorođenčad za prvo i drugo dijete, no za treće i svako slijedeće dijete predlaže 
povećanje naknade. 
Ističe da ima primjere da u ostatku Hrvatske vode brigu o tome, kao i o 
natalitetu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran pita da li je ovo vijeće pripremljeno za ovu točku, 
s obzirom da nema nikakve materijale i analize. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da bi, ukoliko se donosi, odluku 
trebalo donijeti prilikom donošenja Proračuna, jer to iziskuje dodatna financijska 
sredstva koja treba planirati proračunom. 
Vijećnik Frabricio Lukež se slaže da se o toj temi raspravi pod „Vijećničkim 
pitanjima“ ukoliko se ne razmatra kao zasebna točka. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran predlaže da se prijedlog vijećnika Fabricia 
Lukeža razmotri prilikom donošenja proračuna, ali bi volio da se o tome očituju 
vijećnici. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da povlači prijedlog za uvrštenje točke u dnevni 
red, s napomenom da se o tome može raspraviti pod „Vijećničkim pitanjima“. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić se slaže da se o prijedlogu raspravi pod 
„Vijećničkim pitanjima“ s čime su se složili i ostali vijećnici. 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran pita da li se još tko javlja po pitanju 
dnevnog reda. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
dao dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je usvojen slijedeći 
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D n e v n i    r e d: 
 

1. Zaključak o potvrđivanju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na   
     području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta   
     Tupljak“, 

2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim  i izgubljenim, te divljim životinjama, 

3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Općine Pićan, 

4. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 
2019.godinu, 

5. Vijećnička pitanja. 
 

AD - 1. Zaključak o potvrđivanju Odluke o suglasnosti za provedbu    

         ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje  

         dječjeg igrališta Tupljak“ 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, te je zamolio pročelnicu za obrazloženje. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da se radi o odluci donijetoj na telefonskoj 
sjednici, po kojoj je Ured državne uprave u Istarskoj županiji poslao Uputu o 
postupanju, odnosno donošenju odluka. 
Istaknula je da Uputa govori  da Odluku treba potvrditi na idućoj sjednici 
Općinskog vijeća, pa se stoga predlaže donošenje Zaključka o potvrđivanju 
odluke. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da se na prošloj sjednici dala informacija o 
donošenju Odluke i potvrdilo Zapisnik sa telefonske sjednice, pa pita da zar to 
ne važi, odnosno nije dovoljno. 
Na pitanje vijećnika Branka Ružića da li se što mijenja u odluci u odnosu na 
telefonsku sjednicu, pročelnica Martina Bilić je odgovorila da ne. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita da li se po zakonu može sazivati 
telefonska sjednica, budući da Općina Pićan to nema regulirano u Poslovniku o 
radu vijeća.   
Predsjednik vijeća Silvan Juran je mišljenja da je pravilnije sazivanje hitne 
sjednice, nego telefonske. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da se telefonske sjednice mogu sazvati, ali to 
treba ugraditi u Poslovnik i Statut, odnosno donijeti izmjene Statuta i Poslovnika 
kojima će se definirati kriterije za održavnje telefonske sjednice. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao točku 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijet Zaključak o potvrđivanju Odluke o 
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt 
„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“.  
 
AD-2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim  i izgubljenim, te divljim životinjama 
 
Prijedlog Odluke dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
zamolio pročelnicu Martinu Bilić za obrazloženje. 
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Nakon iznijetog obrazloženja pročelnice i informacije da se provelo savjetovanje 
s zainteresiranom javnošću u trajanju od 31 dan, otvorena je rasprava. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je upoznao da se Veterinarskoj ambulanti Poreč 
plaća zbrinjavanje odnosno boravak pasa 50,00 kn po danu za svakog psa. On 
smatra da je to previše, jer ispada da se više brinemo za životinje nego za ljude.  
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je konstatirao da općina trenutno ima  
zbrinuta 3 psa što općinu košta 150,00 kn po danu. 
Vijećnik Branko Ružić pita kako se zna da su to naši psi, jer ako nisu čipirani, ne 
zna se čiji su.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je objasnio da su to napušteni psi lutalice, 
nečipirani i nađeni, odnosno ulovljeni na području naše općine, a po Zakonu 
takve pse treba zbrinuti.      
Vijećnik Frabricio Lukež pita da li su susjedne općine donijele takvu odluku, na 
što je pročelnica odgovorila da je Općina Gračišće donijela odluku. Za ostale ne 
zna. 
Na pitanje vijećnika Antuna Selara tko donosi cijenu smještaja životinja 
pročelnica je odgovorila da to određuje Veterinarska ambulanta s kojom se 
sklopilo ugovor. 
Vijećnik Antun Selar pita da li općina može utjecati na cijenu smještaja, a 
vijećnici Miljenko Baćac i Fabricio Lukež smatraju da zakon više štiti životinje 
nego ljude. 
Vijećnik Branko Ružić predlaže odgodu donošenja ove odluke do krajnje 
granice. 
Na pitanje vijećnice Tanje Težak da li liječenje životinja ulazi u cijenu od 50 kn 
po danu, pročelnica je odgovorila da se to dodatno plaća. Rekla je da se svi u 
državi slažu da je to prevelika obveza za općine, pa se radi na prijedlogu, da 
troškove, odnosno obvezu preuzme županija. Upoznala je da Udruga općina u 
RH predlaže da općine samo sufinanciraju skloništa, a ne da snose kompletnu 
obvezu, što svi podržavaju. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da nije stvar u tome da li je azil za životinje na 
teret županija ili gradova i općina, jer je u konačnici sve to na teret građana. 
Smatra da treba tražiti izmjenu zakona i brinuti se više o ljudima, te stoga on nije 
za donošenje ove odluke. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić ističe da su u odluci sporna stvar samo 
napuštene životinje, odnosno one koje nisu čipirane, jer za čipirane životinje 
snosi konsekvence vlasnik životinje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da čim je Zakon donesen, postoje i 
konsekvence, ako se odluka ne donese, odnosno ne uskladi akte sa Zakonom. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da zato treba kažnjavati one koji 
napuštaju životinju i novac od kazni usmjeriti za azil. 
Predsjednik vijeća smatra da je teško utvrditi tko je ostavio životinju, ako nije 
čipirana. 
Na pitanje vijećnika Fabricia Lukeža do kada je rok za uskladiti se sa zakonom, 
pročelnica je odgovorila da ne vidi da to negdje piše. 
Načelnik Ivan Franković smatra da je i 10,00 kn dnevno po životinji previše, a 
kamoli 50,00 kn, jer te životinje budu u azilu doživotno, ukoliko ih netko ne 
udomi. 
Potpredsjenik vijeća Dean Močinić ističe da je te pse netko pustio u prirodu i ako 
se počinitelja ne sankcionira, općina će imati velike troškove. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da to neće donijeti puno koristi, jer tko će uloviti 
onoga tko napusti psa. 
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Predsjednik vijeća je rekao da se prije ili poslije odluka mora donijeti, na što se 
potpredsjednik vijeća Danijel Stanić nadovezao i rekao da računi za smještaj 
pasa dolaze u općinu, bez obzira da li se prolongira donošenje odluke ili ne, iako 
su svi protiv toga, ali to je po Zakonu. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je za donošenje odluke, ali s tim da se radi na 
izmjeni zakona o životinjama i treba pregovarati za cijenu smještaja. 
Pročelnica Martina Bilić ističe da se ovom odlukom ne rješava način zbrinjavanja 
pasa, nego način postupanja vlasnika sa životinjama. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran i potpredsjednik vijeća Daniel Stanić smatraju da 
bi u ovu odluku trebalo ugraditi kazne do 30.000,00 kn za one koji dovezu i 
puste životinju. 
Predsjednik vijeća ističe da su po ovom pitanju svi istog mišljenja i da postoji 
mogućnost kažnjavanja za napuštanje životinja, a za cijenu azila se može 
pregovarati. 
Na pitanje vijećnika Glavač Antona koliko životinja može netko imati, vijećnik 
Antun Selar je rekao da po odluci može imati 9 pasa. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da će se morati popisati sve pse na 
području općine i provjeriti da li su čipirani. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao prijedlog Odluke na 
glasanje uz napomenu da je po Zakonu moguće kažnjavanje napuštanja 
životinje, te da će se pregovarati za cijenu azila. 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim  i izgubljenim, te divljim životinjama usvojena je većinom od 8 
glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“. 
Načelnik je dodao da ovu odluku treba postaviti na sve oglasne ploče. 

 

AD-3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
Silvan Juran zamolio pročelnicu za kratko obrazloženje.  
Pročelnica Martina Bilić je objasnila da se od MUP-a dobilo suglasnost na odluku 
i smatra da bi u članku 2. točka 12. trebalo dodati i područne škole Sv.Katarina i 
Tupljak, a ne samo PŠ Pićan s čime su se svi složili. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran pita da li treba za sve izmjene u odluci tražiti 
suglasnost MUP-a, na što je pročelnica potvrdno odgovorila. 
Vijećnik Antun Selar smatra da bi na popis trebalo staviti Elektru, jer nije na 
popisu, a vijećnik Branko Ružić ističe da bi u popis trebalo staviti i Elektroistru, 
jer su najbitniji. 
Pročelnica je rekla da ukoliko u popis treba dodati Elektroistru, onda treba 
ponovno tražiti suglasnost MUP-a. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da je ovo dovoljno s obzirom da je MUP, 
odnosno struka dala suglasnost na to,odnosno odobrila. Ističe da je Elektroistra 
bitni čimbenik u svakoj katastrofi i velikoj nesreći iz razloga što tada prvo treba 
struju isključiti, pa su oni vjerojatno obuhvaćeni nekim drugim dokumentima, 
odnosno pravilnicima na višoj instanci. 
Vijećnik Fabricio Lukež se slaže s njim. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da će ispitati da li treba staviti u odluku i HEP 
Elektru. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao odluku 
na glasanje. 
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Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pićan.  
 

 

AD-4. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda   

           za 2019.godinu 
 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici dobili materijal po točki 
dnevnog reda, pa je zamolio pročelnicu za obrazloženje. 
Pročelnica Martina Bilić je upoznala prisutne da se danas donosi Odluka  o 
donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019.godinu. Plan 
djelovanja je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke u ožujku 2019.g., te informirala 
da je to obveza općine nastala stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19). 
Otvorena je rasprava i budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća 
Silvan Juran je dao  odluku na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  je donijeta Odluka o donošenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019.godinu. 

 

AD-5. Vijećnička pitanja 

 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže izmjenu odluke za jednokratne naknade za 
novorođenčad, odnosno povećanje naknade za treće i svako slijedeće dijete, pa 
za treće dijete predlaže 20.000,00 kn, s obzirom da nema puno obitelji sa troje 
djece. On predlaže da za prvo i drugo dijete iznos naknade ostaje kao do sada, 
a za treće i svako slijedeće dijete predlaže 20.000,00 kn. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da Općina Pićan za treće dijete pored 
jednokratne naknade od 10.000,00 kn plaća i druge pogodnosti kao što je 
besplatni vrtić i niz drugih mjera (marende, izleti.). 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je dječji doplatak za troje djece 500,00 kn, a 
za 4 djece je 1.500,00 kn. 
Smatra da Općina Pićan ima maksimalno moguću naknadu, proračun je dosta 
nategnut za tu našu djecu i s ovim proračunom nema sredstava nego za 
socijalu, a infrastruktura stoji. Općina daje niz pogodnosti za djecu, a sada će 
trebati riješiti i zgradu škole u Tupljaku za dječji vrtić. 
Vijećnik Antun Selar smatra da je općini najbitniji onaj dio što je konstanta kao 
npr.subvencioniranje vrtića i dr. 
Vijećnik Fabricio Lukež smatra da treba zadržati dosadašnje povoljnosti i ako se 
može povećati jednokratne naknade za novorođenčad je u redu, a ako ne neka 
ostane ovako.     
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da ne može pregristi tu rečenicu, da 
se zadrže takve mjere kakve su. 
Ističe da uspoređujući 5 godina unazad, odnosno od 2010.g. na 2018.g. je 
naknada za novorođenčad upeterostručena, 5 puta veća.  
Rekao je da ćemo postati općina koja izdvaja sredstva samo za socijalu, a ne i 
za infrastrukturu. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da to nije socijala, nego 
pronatalitetna politika, a prilikom donošenja novog proračuna se može vidjeti, da 
li se može i koliko povećati naknade za novorođenčad. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da se pred nekoliko godina govorilo o nagrađivanju 
učenika i smatra da o tome treba razgovarati. 
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Vijećnik Branko Ružić smatra da to ne bi trebao biti problem, to je pronatalitetna 
politika, ulaganje u naše mlade je ulaganje u budućnost. 
Ističe da imamo preko 300 stanovnika manje u odnosu na prethodni popis, a na 
žalost smo na samom začelju po BDP-u  u IŽ. 
Ističe da ako postoji želja može se povećati naknada i nagraditi obitelji sa troje i 
više djece, jer je godišnje možda 5 njih kojima se rodi treće djete. 
Rekao je da Grad Zagreb plaća 70.000,00 kn za treće djete. Smatra da se visina 
naknade, odnosno odluka može promijeniti prilikom donošenja slijedećeg 
rebalansa, ako se ima volje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da nije upitna volja, nego treba vidjeti da li 
se može pronaći tolika sredstva. Rekao je da se za djecu dosta stvari plaća u 
kontinuitetu kao što su marende, prevoz za izlete, škola plivanja, stipendije i dr. 
Smatra da je dugoročno bolje za djecu da se nešto rješava kontinuirano, a ova 
naknada je jednokratna. 
Rekao je da se na pićanštini vidi pomak u porastu broja novorođene djece, te 
stoga imamo potrebu za izgradnju prostora za djecu dječjeg vrtića. 
U R Hrvatskoj je situacija odlaska odnosno iseljavanja radno sposobnog naroda, 
a ne djece i penzionera. Ističe da jedino Istarska županija nema odliv mladih ljudi 
kao RH. 
Smatra da se prilikom donošenja slijedećeg proračuna može proanalizirati koliko 
bi se moglo povećati, odnosno ocijeniti mogućnost povećanja naknade. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da ako se ide na povećanje, može se ići na 
način kao Grad Zagreb koji daje 70.000,00 kn, ali raspoređeno kroz više godina. 
Načelnik Ivan Franković ističe da to ne bi bio problem, da stalno ne dolaze neki 
novi nameti. 
Slaže se sa razmatranjem mogućnost povećanja naknada prilikom donošenja 
rebalansa ili proračuna. 

 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
zaključio rad sjednice u 20,55 sati. 
 
 
 
  
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


