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    REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/19-01/027 
Ur.broj: 2144/05-03-01-19-2 
Pićan, 17.12.2019. 

                                                   Z  A  P  I  S  N  I  K  

 
                  Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
17.prosinca 2019. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,00 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo 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 (stigla u 18,07 
sati). 
                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Tihana Lukež, 
zamjenica načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO, Vesna Krpan i Samanta 
Floričić Fonović, računovodstvo, Mirjana Ban, zapisničarka, Silvano Smoković, 
predsjednik općinskog HSS-a i bivši komunalni redar, 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. 
Vijećnik Fabricio Lukež je predložio da se prije donošenja Proračuna za iduću 
godinu, razmatraju točke 3-8.jer su vezane uz proračun, na što je pročelnica 
rekla da nema potrebe, ukoliko se nešto promijeni u proračunu, promijeniti će se 
i u programima. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 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 19.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Donošenje  Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu i projekcija za 2021.i 
2022.godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 
2020.godinu, 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2020.godinu, 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, 
5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2020.godinu, 
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 

2020.godinu, 
7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2020.godinu, 
8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 

2020.godinu, 
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9. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 
skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći, 

10.  Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu 
skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama, 

11. Odluka o predaji vodoopskrbne mreže iznad kote 300 na području Općine 
Pićan, 

12. Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima, 

13. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. Verifikacija Zapisnika sa 19.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 zapisnik na glasanje.  
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je verificiran Zapisnik sa 19.redovne 
sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 
AD-2. Donošenje  Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu i projekcija za 

2021.i 2022.godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 

2020.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dao riječ gosp. Silvanu Smoković, 
predsjedniku općinskog ogranka HSS-a. 
Gosp. Silvano Smoković je izrazio nezadovoljstvo  s radom općinske vlasti, jer 
iako stranka HSS koalira u općinskoj vlasti sa 3 vijećnika, programi HSS-a se ne 
realiziraju, planiraju se proračunom, pa se na kraju svake godine prolongiraju za 
slijedeću godinu, pa tako i izgradnja vatrogasnog doma koji je još 2017.g. bio 
predviđen proračunom i kandidiran na EU Fondove.  
Osim toga je istaknuo da se svi programi IDS-a realiziraju, kao i zajednički od 
IDS-a i HSS-a, a ono što je prijedlog HSS-a se samo uvrsti u proračun, ali se ne 
realizira, što znači da ih „vuku za nos“, te poziva vijećnike HSS-a da dobro 
promisle prilikom izglasavanja proračuna za 2020.g. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran prokomentirao da je ovo trebalo 
reći nedje drugdje, te zamolio gđu Vesnu Krpan za obrazloženje proračuna za 
2020.g.   
Gđa Vesna Krpan je dala obrazloženje. 
Upoznala je da se za 2020.godinu predlažu prihodi i primici u visini od 

16.365.000,00 kn, a rashodi i izdaci 16.165.000,00 kn. Prihodi i primici planiraju 

se 200.000,00 kn veći od rashoda i izdataka zbog procjenjenog planiranog 

manjka. 

Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran informirao da su pristigla 2 
amandmana od potpredsjednika vijeća Deana Močinića i 2 amandmana 
vijećnice Jasmine Slivar, te ih je pročitao. 
I.Amandmanom potpredsjednika vijeća Deana Močinića je prijedloženo 7.000,00 
kn za izradu masivne obloge oko spomenika stradalih u NOB-u u Sv.Katarini, a 
II.Amandman je otvaranje nove aktivnosti „Izrada studije opravdanosti, 
isplativosti i održivosti projekta izgradnje doma za starije i nemoćne“ u iznosu od 
10.000,00 kn. 
Otvorena je rasprava po amandmanima. 
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Načelnilk je rekao da je I.amandman već predviđen proračunom, što je gđa 
Vesna Krpan potvrdila pročitavši stavku u proračunu u visini od 10.000,00 kn, pa 
ga je predlagatelj povukao. 
Što se tiče II. amandmana načelnik je rekao da je razgovarao sa stručnjacima i 
čeka odgovor koliko bi financijski iznosila studija, no pouzdano zna da studije 
koštaju između 50 tis. i 60 tis. kuna i podržava amandman. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je dao II. amandman gosp. Deana Močinića na 
glasanje. Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“ je izglasan amandan za 
„Izradu studije opravdanosti, isplativosti i održivosti projekta izgradnje doma za 
starije i nemoćne“ u visini od 10.000,00 kn. 
Nakon toga je pročitao I.amandman vijećnice Jasmine Slivar za projektnu 
dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane za OŠ u Potpićnu u visini od 
50.000,00 kn i otvorio raspravu. 
Vijećnica Jasmina Slivar je objasnila da djeca s područja općine Pićan i Kršan 
idu u Potpićan u školu, a nastava tjelesnog odgoja se obavlja vani, na 
otvorenom, a za izrazito lošeg vremena u jednoj mračnoj, vlažnoj podrumskoj 
prostoriji. Ističe da je škola razmatrala mogućnost izgradnje balon dvorane koja 
košta oko 2 mil kuna. Rekla je da je škola zatražila financijsku pomoć za gradnju 
školske dvorane, pa bi trebalo vidjeti sa Općinom Kršan po tom pitanju, jer je 
Općina Kršan iskazala interes za gradnju školske dvorane.  
Načelnik Ivan Franković ističe da je školska dvorana itekako potrebna, no 
činjenica je da to nije naše područje, zemljište je na području Općine Kršan. 
Zatražio je po tome razgovor s načelnikom Općine Kršan. 
Razgovarao je i s ravnateljicom škole za jednu balon dvoranu koja je u Marčani 
u vrijednosti od 1,5 mil kuna, no nekamo su je prodali. 
Rekao je ravnateljici i načelniku Općine Kršan da nazovu kada budu spremni za 
razgovor sa konkretnim prijedlogom. Za sada je načelnik protiv ikakvog 
uvrštavanja u proračun. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran dao amandman vijećnice Jasmine 
Slivar na glasanje. 
Amandman nije usvojen, jer je bilo 9 glasova „ZA“ odbijanje amandmana, a 1  je 
„Suzdržan“. Vijećnica Jasmina Slivar je za vrijeme glasanja izašla iz vijećnice, te 
nije glasala. 
 Nakon toga je predsjednik vijeća Silvan Juran pročitao II.amandman vijećnice 
Jasmine Slivar za „projekt hortikulturnog uređenja parka Švići“ u iznosu od 
9.000,00 kn. 
Načelnik je rekao da je to već predviđeno proračunom, pa je vijećnica Jasmina 
Slivar povukla amandman. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je NK „Potpićan-Učka 72“ dao 
zahtjev za uvrštenje u proračun sredstva za njihov rad i djelovanje, koji je dat u 
privitku poziva. 
Načelnik je objasnio da je NK udruga, te će se imati priliku javiti na natječaj za 
udruge, pa predlaže da se zahtjev NK „Potpićan-Učka 72“ sada ne prihvati. 
Prijedlog načelnika za odbijanje zahtjeva je dat na glasanje, te je usvojen sa 9 
glasova „ZA“ i 2 „Suzdržana“. 
U raspravu za Proračun se javio potpredsjednik vijeća Dean Močinić i rekao da 
shvaća frustriranost gosp.Silvana Smokovića, ali ne može ne glasati za proračun 
kada su se svi njegovi amandmani prihvatili.   
Nakon rasprave su prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu sa 
usvojenim amandmanom zajedno sa projekcijom za 2021.i 2022. i Odlukom o 
izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2020.g. dati na glasanje. 
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Većinom od 9 glasova „ZA“ i 2 „Protiv“ su usvojeni Proračun Općine Pićan za 
2020.godinu sa projekcijama za 2021.i 2022. i Odluka o izvršavanju Proračuna 
Općine Pićan za 2020.godinu. 
Nakon toga je gosp. Silvano Smoković konstatirao da je Proračun izglasan, te 

moli i apelira na vijećnike da ustraju u tome da se izgradi vatrogasni, odnosno 

društveni dom. 

Načelnik Ivan Franković je rekao gosp. Silvanu Smokoviću da je dobro upoznat i 

zna od kada se počelo govoriti i raspravljati o vatrogasnom domu. Ove godine se 

uzelo kredit  OTP banke od 3 mil kuna za izgradnju doma i gosp. Silvano kao 

predstavnik DVD-a Pićan bi trebao biti zahvalan općini, jer općina redovno daje 

DVD-u financijsku pomoć, a dala je i zemljište za vatrogasni dom. Misli da 

ovakav nastup gosp.Silvana nije u redu. 

Gosp. Silvano Smoković je rekao da se dom, koji nije samo vatrogasni već i 

društveni, moglo početi raditi malo po malo, kako bude sredstava, a DVD nije 

profitabilna udruga, to je općinski trošak. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da će na kraju svi biti zadovoljni, jer kad 

se dobije kreditna sredstva, krenuti će se sa izgradnjom. Misli da će u slijedećoj 

godini vatrogasni dom imati svoj izgled, jer će se ići u njegovu izgradnju.  

Ističe da još treba dovršiti asfaltiranje i izgraditi vatrogasni dom, pa vjeruje da će 

i u HSS-u onda biti zadovoljni. Zahvalio se za izglasavanje proračuna. 

 

AD-3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

           2020.godinu 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 

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

 

Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu u visini od 

1.403.500,00 kn. 

 

AD-4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu u visini od 

825.500,00 kn dat je u privitku poziva. 

Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao Program na glasanje. 

Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Program 

održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu. 

 

AD-5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2020.godinu 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, a budući se nitko nije 

javio za raspravu, Program je dat na glasanje. 

Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je donijet Program javnih potreba u 

kulturi Općine Pićan za 2020.godinu u visini od 713.500,00 kn. 

 

AD-6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan 

za 2020.godinu 
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Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, nitko se nije javio za 

raspravu, pa je Program dat na glasanje. 

 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijet Program javnih potreba u socijalnoj 

skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2020.godinu u visini od 543.000,00 kn. 

 

AD-7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2020.godinu 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, a budući se nitko nije 

javio za raspravu, dat je na glasanje. 

 

Većinom od 10 glasova „ZA“ (1 vijećnik nedostaje, izašao je iz vijećnice) je 

donijet Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2020.godinu u 

sveukupnom iznosu od 455.500,00 kn. 

 

AD-8.  Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan 

za 2020.godinu 

 

Materijal po točki dnevnog reda su vijećnici dobili uz poziv, pa ga je predsjednik 

vijeća Silvan Juran dao na glasanje, s obzirom da se nitko nije javio za raspravu. 

 

Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“ je donijet Program javnih potreba u 
vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2020.godinu u ukupnom iznosu od 
4.476.600,00 kn.  
 

AD-9.Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 

 
Prijedlog Odluke Odbora dat je u privitku poziva, te je predsjednica Odbora 
Jasmina Slivar dala obrazloženje. 
Objasnila je da se novčane pomoći dodjeljuju ljudima lošijeg zdravstvenog i 
materijalnog stanja, te djeci bez roditelja ili s jednim roditeljem. Sveukupno je 
raspoređeno 40.000,00 kn na 27 osoba. Rekla je da se utvrdilo da je još 1 osoba 
(Švić Bruno iz Marfani) lošeg materijalnog stanja i odbor predlaže da mu se 
dodijeli 2.000,00 kn. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita da li je određen iznos od 40.000,00 kn ili se može 
povećati. 
Načelnik je odgovorio da se je limitirano tim iznosom, jer općina ima i druge 
izdatke po socijalnom programu. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Deana Močinića da li ljudima navedena 
sredstva isplaćuju na račun ili im se daje gotovina, predsjednik vijeća je 
odgovorio da se daje gotovina. 
Na to je potpredsjednik vijeća Dean Močinić rekao da ima informaciju da je i Ivan 
Jakačić završio u domu, pa predlaže da se predviđena sredstva uruče njemu ili   
domu, a ne majci, s čime su se svi složili.  
Nakon rasprave je prijedlog za dodjelu 2.000,00 kn Švić Brunu dat na glasanje i 
jednoglasno je usvojen sa 11 glasova „ZA“. 
Nakon toga je dat prijedlog Odluke sa dopunom za Švić Bruna na glasanje u 

sveukupnom iznosu od 42.000,00 kn za 28 osoba. 
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Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o prihvaćanju prijedloga 
odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih 
novčanih pomoći u iznosu od 42.000,00 kn. 
 

 

 

AD-10. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama 

 

Prijedlog Odluke za dodjelu poklon bonova za namirnice dat je u privitku poziva, 

a predsjednica Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Jasmina Slivar je 

dala obrazloženje. 

Pojedinačno poklon bon iznosi 500,00 kn, a dodjeliti će se 18 osoba što 

sveukupno iznosi 9.000,00 kn. 

Načelnik Ivan Franković je upoznao vijećnike, odnosno pročitao Odluku o dodjeli 

jednokratne novčane pomoći po njegovoj odluci, osobama s invaliditetom ili 

određenim tjelesnim oštećenjima u sveukupnom iznosu od 30.000,00 kn. 

Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da je na spisku za poklon bon i Širol Ratko za 

kojeg misli da nije više tu, te pita tko su Vretenar Olga i Gordana. 

Predsjednica Odbora Jasmina Slivar je odgovorila da su to svekrva i nevjesta, 

pomoć im je potrebna i žive tu na području općine, a što se tiče Širol Ratka, ako 

ne dođe po poklon, onda će ostati neiskorišten. 

Nakon toga je predsjednik vijeća dao prijedlog odluke Odbora za zdravstvo, 

socijalnu skrb i školstvo na glasanje. 

 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o prihvaćanju prijedloga 
Odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s 
namirnicama. 
 

AD-11. Odluka o predaji vodoopskrbne mreže iznad kote 300 na području     

            Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, a gđa Vesna Krpan je 

dala obrazloženje. 

Objasnila je da se radi o prenosu vodoopskrbne mreže iznad kote 300 TD 

Istarskom vodovodu Buzet, knjigovodstvene vrijednosti 2.238.844,51 kn. 

Rekla je da za to treba suglasnost odnosno Odluka općinskog vijeća. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Branko Ružić se slaže da se vodovod prenese, ali pod uvjetom da se 

uključi udio u vlasništvu Općine Pićan u Istarskom vodovodu, jer tamo općina 

nema nikakav udio, dok u Vodovodu Labin ima vrlo mali udio iako se vodovodnu 

mrežu predalo bez naknade. 

Načelnik Ivan Franković je objasnio da je udio u vlasništvu Istarskog vodovoda 

vrlo teško ostvariti, odluku o tome donosi Županijska Skupština. Smatra da će se 

neki udio moći dobiti kada se vodovodi objedine, pa će po sili zakona biti 

određeni udjeli u vlasništvu. 

Informirao je da je vodovod stigao u Rimaniće, a nastavlja se prema 

Tominčićima, Ćopima i Stanišićima i ništa ne pitaju za financirati. 

Što se tiče vlasništva, smatra da bi stvarno bilo dobro da se ima udio. 
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Vijećnik Branko Ružić je rekao da su svi ista stranka i da je tragično što se na 

nivou županije ne mogu dogovoriti. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se na žalost ne može, jer je općina 

Pićan naknadno upala u Istarski vodovod. Smatra da su mještani Općine Pićan 

svejedno profitirali, jer Hrvatske vode financiraju izgradnju. Ističe da ne bi baš 

previše inzistirao na vlasničkim odnosima, jer ako preuzmu teret održavanja, to 

općini znači jako puno, a i investicija od 9,8 mil.kuna za vodovod od Jelčići do 

Ćopi je za općinu velika pomoć, jer općina to nikad ne bi mogla isfinancirati.  

Upoznao je da hrvatske vode financiraju 80%, a Istarski vodovod 20%. 

Više se nitko nije javio za riječ, pa je prijedlog Odluke dat na glasanje. 

 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“ je donijeta Odluka o predaji 
vodoopskrbne mreže iznad kote 300 na području Općine Pićan. 
 

AD-12. Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim     

             djelatnostima 

 
Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima je dat u privitku poziva, a pročelnica Martina Bilić je dala kratko 
obraloženje. 
Upoznala je da je Odluka bila 20 dana na savjetovanju sa zainjteresiranom 
javnošću i to od 13.11.do 06.12.2019.g. Tijekom savjetovanja nije zaprimljena 
niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar. 
Otvorena je rasprava. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao odluku na 
glasanje. 
 
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojena Odluka o određivanju 
djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima. 
 

AD-13. Vijećnička pitanja 
 
Nitko se nije javio za riječ, pa su predsjednik vijeća Silvan Juran i načelnik Ivan 
Franković čestitali prisutnima Božić i zaželjeli uspjeh u novoj godini, te je 
načelnik sve pozvao na druženje i domjenak nakon sjednice u Agroturizmu „Dol“. 
 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran je zaključio rad sjednice u 19,11 sati. 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


