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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/19-01/017 
Ur.broj: 2144/05-01-19- 
Pićan, 01.08.2019. 

                                                  Z A P I S N I K   

 
                  Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
01.kolovoza 2019. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,30 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, Martina Bilić, pročelnica JUO, Samanta Floričić Fonović, 
računovodstvo, Mirjana Ban, zapisničarka, Katarina Šoštarić, novinarka „5 
portala“, Kristian Reisman, novinar „Labinštine info“, Branko Biočić, novinar 
„Glasa Istre“ i Tanja Škopac, novinarka „La voce del popolo“. 
                   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. 
Nitko nije imao prijedlog izmjena ili dopuna dnevnog reda, osim što je vijećnik 
Fabricio Lukež imao primjedbu da je dnevni red preopširan, ima previše točaka. 
Smatra da bi trebalo povesti računa o tome, osobito kada se radi o bitnim 
točkama vezanim uz Proračun, kada je točka opširnija i vodi se duža rasprava. 
Ako je puno točaka, vijećnicima popusti koncentracija, pa ne mogu kvalitetno 
obraditi točke dnevnog reda, te predlaže da se ubuduće o tome vodi računa. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je 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. Verifikacija zapisnika sa 15.redovne sjednice općinskog vijeća općine 

Pićan, 
2. Verifikacija zapisnika sa 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Pićan, 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu, 
4. I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu, 
5. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih priznanja, 
6. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 

2019.-2025.godine, 
7. Donošenje Odluke o komunalnom redu, 
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

nerazvrstanim cestama, 
9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 21784, k.o. Pićan, 
10. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 14967, k.o. Pićan, 



 2 

11. Odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja troškova produženog 
boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, 

12. Usvajanje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan, 
13. Informacija o Rješenju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog 

kriminaliteta, 
14. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. Verifikacija Zapisnika sa 15.redovne sjednice općinskog vijeća 

općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je u privitku poziva. Za raspravu se nitko 
nije javio, pa  je predsjednik vijeća Silvan Juran dao točku na glasanje.  
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je verificiran Zapisnik sa 
15.redovne sjednice općinskog vijeća Općine Pićan. 
 
AD-2. Verifikacija zapisnika sa 16.redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan 

 
Zapisnik je vijećnicima dat u privitku poziva i nitko se nije javio sa primjedbama ili 
prijedlozima, pa ga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je usvojen Zapisnik sa 16. redovne 
sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 

AD-3.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 

2019.godinu 
 
Materijal  po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, te je 
predsjednik vijeća Silvan Juran pitao vijećnike da li žele kratko obrazloženje i 
otvorio raspravu. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
dao Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu 
na glasanje. Za razdoblje siječanj – lipanj je ostvarenje prihoda i primitaka u  
iznosu 5.163.704,98 kn, a rashoda i izdataka 4.719.218,33 kn što rezultira 
viškom prihoda od 444.486,65 kn kojim će se dijelom pokriti manjak iz prethodne 
godine. Manjak iz prethodne godine iznosi 1.591.954,96 kn, te u budućem 
razdoblju ostaje za pokriti manjak prihoda od 1.147.468,31 kn. 
Glasanjem je većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“  usvojen Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu. 

 

AD-4. I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu 
 
Vijećnici su materijal po točki dnevnog reda dobili uz poziv, pa je predsjednik 
vijeća Silvan Juran zamolio djelatnicu JUO Samantu Floričić Fonović za kratko 
obrazloženje. 
Gđa Samanta Floričić Fonović je objasnila da se ovim I. Izmjenama i dopunama 
planiraju prihodi od 11.539.860,00 kn što je 13,47% više u odnosu na izvorni 
plan proračuna koji iznosi 10.170.000,00 kn. 
Objasnila je na kojim skupinama je došlo do povećanja prihoda, odnosno na 
kojim skupinama je promjena u odnosu na izvorni plan. 
Rashodi i izdaci iznose 12.797.900,00 kn, od čega na rashode poslovanja  
spada 8.211.150,00 kn, rashode za nefinancijsku imovinu 3.186.750,00 kn, te na 
izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova 1.400.000,00 kn. Nakon toga je 
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informirala po kojim programima i aktivnostima su nastale promjene u odnosu na 
izvorni plan. 
Po završetku izlaganja je predsjednik vijeća otvorio raspravu. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da je u aktivnosti „Povrat kredita“ bilo planirano 
800.000,00 kn, a sada stoji 400.000,00 kn, te pita razlog tome. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se je zadužilo samo 400.000,00 kn, jer se 
prošle godine dobilo od EU Fondova za cestu Montovani - Medigi 400.000,00 kn, 
pa nije bilo potrebe za zaduživanjem od 800.000,00 kn. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da je trošak reprezentacije na kontu 3293 povećan 
za 1.000,00 kn. 
Gđa Samanta je rekla da se iznos reprezentacije nije diralo, na što je vijećnik 
Fabricio Lukež konstatirao da se taj konto (3293) povisio za 1.000,00 kn, iako ni 
izvorno planirani nije ostvaren. 
Pročelnica Martina Bilić pita koja je to aktivnost, na što je on rekao da je to na 
strani 13. 
Pročelnica je rekla da će pokušati naći, jer to su sve reprezentacije zajedno. 
Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da je smanjenje na svlačionici Švići sa 
10.000,00 kn na 5.000,00 kn i pita da li se to odnosi na objekat ili feštu. Načelnik 
je odgovorio da se to odnosi na objekat. 
Pročelnica je odgovorila vijećniku Fabriciju Lukež da je povećanje reprezentacije 
za 1.000,00 kn na aktivnosti Petivina, jer su povećani troškovi 900,00 kn, ali 
reprezentacija u sveukupnom iznosu ostaje ista.   
Vijećnik Branko Ružić ističe da se povećalo proračunske prihode 1,1  mil.kuna 
za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pićan –jug, iako se na vijeću o tome 
nikad nije raspravljalo, a nije se raspravljalo ni o parcelizaciji tog zemljišta. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da će se na općinskom vijeću donijeti 
Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone i već ove godine se može ići u 
prodaju, jer je napravljena procjena zemljišta. Dodao je da se neće ići u prodaju, 
ako vijeće ne donese odluku o tome. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da najprije treba donijeti cijenu zemljišta, odrediti 
namjenu, pa tek onda staviti u proračun, na što je načelnik rekao da plan je plan. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da ukoliko se ne stigne to napraviti, plan 
proračuna će se smanjiti. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da je to imaginarno planiranje, bez ikakvih realnih 
pokazatelja, a prema prihodima se planiraju i rashodi. Ističe da su izbori brzo, pa 
se građanima mora obećati brdo aktivnosti. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je to mišljenje vijećnika Ružića, te 
pitao vijećnika Fabricija Lukež da li mu je jasan odgovor. Vijećnik Fabricio Lukež 
je odgovorio potvrdno. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao I. 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ su donijete I.Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu. 

 

AD-5.  Donošenje Odluke o dodjeli općinskih priznanja 

 

Materijal  po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a pročelnica 

Martina Bilić je dala kratko obrazloženje. 

Informirala je da je bio objavljen natječaj za davanje prijedloga za dodjelu 

priznanja. 
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Pristigla su 2 prijedloga od kojih je prijedlog načelnika za UO za turizam IŽ i UO 

za održivi razvoj IŽ, a 1 član komisije je predložio Silvana Smokovića, 

umirovljenog komunalnog redara. 

Komisija za dodjelu priznanja se sastala 23.07.2019.godine i usvojila sva tri 

prijedloga, te prijedlog odluke upućuje općinskom vijeću na razmatranje. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 

Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao prijedlog Odluke na 

glasanje. 

Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je donijeta Odluka o dodjeli javnih 

priznanja Općine Pićan za 2019.godinu kojom se dodjeljuje Plaketa Općine 

Pićan 1. Upravnom odjelu za turizam IŽ, 2. Upravnom odjelu za održivi razvoj IŽ, 

te 3. Silvanu Smokoviću, umirovljenom komunalnom redaru. 

 

AD-6. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za 

razdoblje 2019.-2025.godine 

   

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je pročelnica Martina 

Bilić iznijela kratko obrazloženje. 

Pored ostalog, rekla je da je o Nacrtu prijedloga Strategije provedeno javno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 03.do 23.svibnja 2019.godine 

tijekom kojeg nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.  

Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je točka data na glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Strategija upravljanja imovinom 

Općine Pićan za razdoblje 2019.-2025.godine. 

 

AD-7. Donošenje Odluke o komunalnom redu 

 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu dat je u privitku poziva, a pročelnica 

Martina Bilić je iznijela kratko obrazloženje. 

Objasnila je da se ova odluka donosi zbog usklađivanja za zakonskim propisima, 

čime se stavlja Odluka o komunalnom redu iz 2002.godine van snage.  

Prijedlog Odluke je dat na savjetovanje s javnošću od 08.do 20.srpnja 2019.g. 

prilikom kojeg je zaprimljeno 5 primjedbi. 

Pročelnica je rekla da su sve primjedbe prihvaćene i odmah ugrađene u prijedlog 

odluke, osim prijedloga da skladištenje drva nije potrebno. 

Predsjednik vijeća je rekao da je tu primjedbu dala vijećnica Jasmina Slivar, te 

zatražio njeno očitovanje. 

Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da je javna površina i cesta, a selo je odmah uz 

cestu, te bi to značilo da drva ne smiju biti vidljiva sa ceste iako su uz kuću, na 

privatnoj površini. Ističe da bi svatko radije spremio drva u neko spremište, ali 

ako ga ne posjeduje, kamo će ga spremiti, odnosno sakriti da ga se ne vidi. 

Smatra da bi svi radije držali drva u spremištu nego na otvorenom, no ako 

nemaju spremište, a drva su vidljiva s  ceste, biti će kažnjeni.     

Vijećnik Branko Ružić ističe da je negdje u prijedlogu odluke pročitao da će se 

postupiti retroaktivno na stare postupke, što nije u redu, a ni po Zakonu. 

Pročelnica Martina Bilić se složila s njim, rekla je da je to greška i da će se 

ispraviti. 
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Vijećnica Jasmina Slivar se još jednom javila za riječ i rekla da ukoliko većina 

vijećnika smatra da drva ne smiju biti vidljiva sa javne površine, onda neka bude 

kako smatra većina.  

Nakon rasprave je prijedlog Odluke o komunalnom redu dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o komunalnom redu. 

 

AD-8.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

nerazvrstanim cestama 
 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, a pročelnica je iznijela 

obrazloženje. 

Upoznala je da je Općinsko vijeće na sjednici 26.studenog 2018.g. usvojilo 

izmjene koje se tiču, između ostalog i nerazvrstane ceste NC TU -10 (Karlići – 

Valkovići). Navedenu dionicu, odnosno nekretninu, je Općina Pićan željela 

upisati u katastar nekretnina, no utvrđeno je da nedostaju 2 katastarske čestice, 

pa su ovim prijedlogom odluke dodane te 2 katastarske čestice (k.č. 1429 i k.č. 

728/1 k.o. Tupljak)  sukladno čemu se promijenila i duljina dionice sa 840 na 870 

metara. Tako ispravljen podatak će se uknjižiti u katastar nekretnina pri Odljelu 

za katastar  nekretnina Labin. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Branko Ružić predlaže da se sve čestice koje čine navedenu cestu 

objedine u jednu, na što je načelnik odgovorio da će to biti objedinjeno u jednu 

katastarsku česticu. Na to je pročelnica dodala da se stoga i predlaže upis u 

katastar i zemljišne knjige. 

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić pita da li se zna kada će biti raspisan 

natječaj za kandidiranje asfaltiranja te ceste, na što je pročelnica Martina Bilić 

odgovorila da se još ne zna, ali se priprema sva dokumentacija za to. 

Na primjedbu vijećnika Branka Ružića da u odluci ne piše da će se objediniti sve 

u 1 česticu, pročelnica je odgovorila da to predlaže geodet. 

Na to je vijećnik Branko Ružić rekao da vijeće donosi odluku, a ne geodet, te će 

onda trebati prihvatiti elaborat. 

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da sve što se može treba pripremiti 

unaprijed, odnosno na vrijeme za natječaj, pa da sve ide automatizmom, jer ne 

bi htio da se zbog manjkave odluke ili nekog nedostatka  odbije dodjela 

financijskih sredstava na natječaju.  

Nakon rasprave je predsjednik vijeća Silvan Juran dao Odluku na glasanje. 

Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržanim“ je donijeta Odluka o izmjeni i 
dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 
 

AD-9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 21784, k.o. Pićan 
 
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dat je vijećnicima u privitku poziva. 

Načelnik Ivan Franković je upoznao vijećnike da je Igor Fornažar iz Pedrovice 

dao zahtjev da mu se proda k.č. 21784 k.o. Pićan površine 1084 m2 koja je u 

zemljišnim knjigama upisana kao put, odnosno javno dobro.  

S obzirom da je navedena k.č. izgubila svoju svrhu, jer istom nije moguće 

prometovati, a koristi je vlasnik parcele k.č.895/zgr k.o. Pićan Igor Fornažar, 

načelnik ne vidi razloga da se ne izuzme iz javnog dobra, pa da mu se proda. 

Ističe da je to u selu Rimanići, da svi imaju prilaz svojim kućama, te ne šteti ni 

jednoj čestici. 
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Otvorena je rasprava. 

Na pitanje vijećnika Branka Ružića da li se prodaje samo dio puta, načelnik je  

potvrdno odgovorio. 

Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao točku na 

glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o izuzimanju iz javnog dobra 
k.č. 21784, k.o. Pićan. 
 

AD-10. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 14967, k.o. Pićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, a načelnik je iznio kratko 

obrazloženje. 

Rekao je da je za kupnju dijela navedene k.č. zainteresiran Milan Belušić iz 

Belušići koji već koristi taj teren kao vlasnik k.č.zgr.575/1 i zgr.575/2 k.o. Pićan. 

K.č.br.14967 je trajno izgubila svoju svrhu kao put, tu je već odavna izgrađena 

cisterna, nikome od susjeda ne smeta, pa ne vidi razloga da se to ne izuzme iz 

javnog dobra i proda.  

Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao točku 

na glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o izuzimanju iz javnog dobra 
k.č.br. 14967, k.o. Pićan. 
 

AD-11. Odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja troškova produženog 

boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan 

 
Prijedlog Odluke dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća otvorio 

raspravu. 

Načelnik Ivan Franković je rekao da nema ništa protiv toga, jer već više godina 

Općine Kršan i Pićan sufinanciraju produženi boravak djece sa svog područja, 

proporcionalno broju djece. Upoznao je da se radi o sufinanciranju 1 i pol osobe, 

odnosno jednog djelatnika na puno radno vrijeme i 1 djelatnika na pola radnog 

vremena u razdoblju od rujna 2019.do lipnja 2020.godine. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran pita o kolikim se financijskim sredstvima radi. 

Gđa Samanta Floričić Fonović je odgovorila da je godišnje, odnosno lani bilo 

utrošeno 84.000,00 kn, a pročelnica Martina Bilić je pojasnila da se radi o iznosu 

od 7.000,00 -8.000,00 kn mjesečno. 

Predsjednik vijeća je rekao da su to izdvajanja za našu djecu, te predlaže 

prihvaćanje odluke. 

Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se odmah donese i odluka o plaćanju 

marendi djeci osnovne škole, da ne bi bilo kasno za donošenje odluke na 

slijedećem vijeću. 

Načelnik je rekao da će se za marende raspisati natječaj kao i svake godine.  

Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 

prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o preuzimanju obveze 

sufinanciranja troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora 

Potpićan.  
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AD-12. Usvajanje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan 

 

Prijedlog Poslovnika je dat vijećnicima u privitku poziva. Pročelnica je dala kratko 

obrazloženje.  

Rekla je da ga je bilo potrebno uskladiti s odredbama Zakona, odnosno Statuta, 

jer je dosadašnji Poslovnik o radu Općinskog vijeća usvojen 2006.g., a Izmjene i 

dopune su donijete 2009.godine. 

Od donošenja Izmjena i dopuna Poslovnika pa do sada je stupilo na snagu pet 

Izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je 

stoga bilo  potrebno uskladiti Poslovnik sa Zakonom. 

Pročišćeni tekst Statuta Općine Pićan je usvojen 22.svibnja 2018.g., te je on 

usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi.  

Dana 16.07.2019.g. je održan sastanak Komisije za statut, poslovnik i 

zakonodavstvo na kojoj je razmatran tekst prijedloga Poslovnika, te je usvojen i 

dostavljen Zaključak vijeću na razmatranje i donošenje. 

Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 

Vijećnica Jasmina Slivar je primjetila da je u čl. 37. štamparska greška, treba 

pisati riječ „Statuta“, na što se predsjednik vijeća zahvalio vijećnici što je uočila 

grešku i rekao da će se to ispraviti.   

Nakon toga je Poslovnik dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je usvojen Poslovnik Općinskog vijeća Općine 

Pićan.  

 

AD-13. Informacija o Rješenju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog 

kriminaliteta 
 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da su vijećnici u privitku poziva dobili 

priopćenje za javnost koju su dobili i novinari, a vezano uz kaznenu prijavu 

podnijetu protiv načelnika Općine Pićan Ivana Frankovića u tzv.slučajevima 

„Dječji vrtić“, „Promjena urbanističkog plana Općine“ i „Infrastruktura 

starogradske jezgre“. 

Pročitao je priopćenje i informirao da je stiglo rješenje od USKOK-a kojim je u 

cjelosti odbačena kaznena prijave. 

Po ovoj informaciji o rješenju USKOK-a, vijećnici nemaju pravo rasprave, 

komentiranja, ni prigovora. Od USKOK-a se dobilo kompletan materijal 

naslovljen strogo na predsjednika vijeća, a vjeruje da su to dobili i Istarski 

demokrati. Rekao je da je sve donijeto po zakonskim osnovama, gosp.načelnik 

nije učinio niti jednu pogrešku, a on kao predsjednik vijeća nije ni sumnjao u 

načelnika, kao ni u sebe. 

Po ovom rješenju, načelnik ima pravo u roku od 5 godina tražiti nadoknadu 

štete.  

Istaknuo je da je Općina Pićan na županijskoj ljestvici 4. po transparentnosti, te 

je pohvalio rad načelnika, vijeća i općinskih službi. 

Zamolio je sredstva javnog informiranja da objave priopćenje, nakon čega je 

zaključio točku. 
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AD-14. Vijećnička pitanja 

 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da priopćenje za javnost daje predsjednik vijeća 
ili načelnik, a o priopćenju općinskog vijeća raspravlja vijeće. Rekao je da to još 
nije gotovo, izvidi idu dalje. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da nema više izvida, a ako i jesu, ne 
mogu ništa naći protuzakonito u poštenom radu. 
Predsjednilk vijeća je također rekao vijećniku Ružiću da bi bilo lijepo da se izvini 
načelniku i predsjedniku vijeća, jer je USKOK sve obradio  i nije našao propuste 
u radu. 
Ako ima vijećnička pitanja, može pitati, ali ne po ovoj temi. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je dao zahtjev za čekaonicu na Mostu Pićan 
koja je skinuta prilikom radova na raskrsnici, a još nije vraćena. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da se dalo primjedbu cestama, ali  nema 
prostora gdje staviti, nema dovoljno mjesta. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da je sasvim dovoljno prostora, tamo gdje je 
parkiralište i kontejner. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da se tamo ne može staviti. Upoznao je da je 
VIA ING radio idejno rješenje za više autobusnih čekaonica, ali se za Most Pićan 
i Jakačiće nije dobilo odobrenje Županijske uprave za ceste (ŽUC), a ako njemu 
ne vjeruje neka pita pročelnicu. Autobusne čekaonice su postavljene u Lukežima 
i na Vodogradnji.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran vjeruje da su poduzete sve mjere i radnje, ali je 
općepoznato da ŽUC nije jako zainteresiran, kada se radi o Općini  Pićan. To se 
vidi i za cestu od Pićna do Mosta Pićan gdje se već više godina traži popravak, 
ali ne reagiraju, a sada se je i urušila, pa je zatvorena za prometovanje. To ne 
misle dirati još 2,3 godine. 
Osim toga ni cestu od Oršanići prema Dolu nisu još ni dirnuli. 
Stoga smatra da je došlo vrijeme da se povede računa o smjeni rukovodstva u 
ŽUC-u, jer Općina Pićan više ne može čekati. 
Vijećnik Antun Selar pita za prometnu signalizaciju u Sv.Katarini, Oriču i Jurani i 
postavljanje čekaonica, da li se čeka od ŽUC-a prometno rješenje za prijelaz 
ceste. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da Općina Pićan ima sva prometna rješenja i 
suglasnosti sve od Mosta Pićan do Jakačići i Petrinčići.  
Vijećnik Branko Ružić ističe da je prema njegovom saznanju krivica za uništenu 
cestu od Pićna do M.Pićan oborinska voda iz Pićna, a usmjerena je na cestu, pa 
je erozija uništila cestu. On traži uvid u projekat uređenja starogradske jezgre, da 
vidi da li je bila riješena odvodnja oborinskih voda projektom kanalizcije 
starogradske jezgre.   
Načelnik Ivan Franković je rekao da je još prije rješavanja starogradske jezgre 
postojao problem klizišta te ceste. Voda dolazi od boćališta, a za vode od 
starogradske jezgre postoje upojni bunari. 
Istina je da ŽUC nije čistio kanale uz cestu 20 godina, a da su čistili kanale kako 
treba, do urušavanja ceste ne bi došlo. Rekao je da sada vrše sondiranje terena.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da je ovo sistemsko zanemarivanje 
jednog područja u Županiji. Drugi problem je cesta Most Pićan – Jakačići. Ona 
se ne održava, a uništena je silnim, brojnim kamionima kada se radila cesta kod 
Labina. Ističe da su je trebali popraviti, kad su je uništili. 
Što se tiče ceste Pićan – Most Pićan, smatra da su najprije trebali napraviti 
betonski potporni zid, pa tek onda tražit sondiranje, a ne zasipati cestu zemljom 
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da ljudi ne mogu ići ni na svoje poljoprivredno zemljište. Mišljenja je da su za to 
krivi ŽUC i gđa Biserka Griparić. 
Kazao je da u Općini Gračišće svašta popravljaju i rade, a u našoj općini ništa. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita što je s radovima na adaptaciji škole u Tupljaku za 
potrebe vrtića. 
Načelnik je odgovorio da će do 15.08. preuređenje škole biti gotovo. 
Na pitanje vijećnika Fabricia Lukeža da li dječji vrtić ima Upravno vijeće, načelnik 
je odgovorio da ima i u njemu je načelnik. 
Na pitanje vijećnika Fabricija Lukeža da li se Upravno vijeće sastaje i kada, 
predsjednik vijeća je rekao neka to pita ravnateljicu.  
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da je vrtić općinski, općina financira rad vrtića, pa 
bi trebala i kontrolirati rad vrtića. Rekao je da roditelji imaju primjedbu na 
prehranu, toplu vodu, prostor jaslica, te na dostavu uplatnica. 
Smatra da bi trebalo kontrolirati račune i razgovarati s gđom Đurović. 
 
Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
zaključio rad sjednice u 21,02 sati. 
  
 
Zapisničar:                                                            Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban, v.r.                                                            Silvan Juran, ing., v.r.                                                                          


