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    REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/20-01/6 
Ur.broj: 2144/05-03-01-20-11 
Pićan, 15.04.2020. 

                                                   IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 15. travnja 

2020. godine elektroničkim putem sa početkom u 11,00 sati. 
 Zbog trenutne izvanredne epidemiološke situacije uzrokovane 
koronavirusom COVID-19, iznimno je određeno da će se 22. sjednica održati 
elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu s uputom 
Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 
od 13. ožujka 2020. godine. 
 Prije počekta sjednice svi vijećnici su dobili upute o načinu funkcioniranja 
sjednice, te o načinu postavljanja pitanja, davanja odgovora i glasovanja.  
 Sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel Stanić,  
Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Milenko 
Baćac, Fabricio Lukež i Jasmina Slivar. 
 Odsutan: Branko Ružić. 

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković i Martina 
Bilić, pročelnica JUO/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 predložio dopunu dnevnog reda: 
t. 6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Općine Sv. 
Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša 

t. 7. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, 
zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) 

t. 8. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 
2020. godini. 

i otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ usvojena je dopuna dnevnog reda.  
 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ usvojen je sljedeći 

                                       

D n e v n i    r e d: 
 

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko 

proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ 

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

projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“ 

3. Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“ 

4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja 

5. Program potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu 
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6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Općine 

Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša 

7. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, 

zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) 

8. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. 

godini. 

 

AD - 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone 

gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan 

jug“ 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je u privitku poziva. Nakon rasprave 
predsjednik vijeća Silvan Juran je dao Odluku na glasanje.  
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je usvojena Odluka o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička 
zona Pićan jug“. 
 
AD-2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“ 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 
Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke 

na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ usvojena je Odluka o suglasnosti za provedbu 
ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta Tupljak“.  
 

AD-3. Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“ 

 

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

Nakon rasprave predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o osnivanju ustanove Dječji 
vrtić „Lišnjak“.  
  

AD-4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 
Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke 

na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o imenovanju privremenog 
ravnatelja. 
 

AD-5. Program potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu 
 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva. 

Nakon rasprave predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijet Program potpora u poljoprivredi 
Općine Pićan za 2020. godinu. 
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AD-6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Općine 

Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva. 

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke 

na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o osnivanju, ustrojstvu i 
djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada 
Labina i Općine Pićan, Općine Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša. 
 

AD-7. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, 

zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) 
 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva. 

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke 

na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o ukidanju svih naknada 
radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća 
(komisijama). 

 

AD-8.  Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 

2020. godini 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva. 

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke 

na glasanje. 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o ukidanju svih planiranih 
manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini. 
 
Više se nittko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran zaključio 
rad sjednice u 13,00 sati.  
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Martina Bilić                                                               Silvan Juran, ing.                                                                          


