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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/20-01/6 
Ur.broj: 2144/05-03-01-20-2 
Pićan, 15.04.2020. 

ZAPISNIK 

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

2020. godine elektroničkim putem sa početkom u 11,00 sati. 
 Zbog 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. 
 Uz poziv na sjednicu dana 08.04.2020.g. svi vijećnici su dobili upute o 
načinu funkcioniranja sjednice, te o načinu postavljanja pitanja, davanja 
odgovora i glasovanja, kako slijedi: 
 „Do dana održavanja sjednice možete slobodno svoja pitanja postavljati  
putem e-maila, obvezno odabirom opcije „odgovori svima“ kako bi svi imali 
mogućnost vidjeti pitanja, te će Vam biti odgovoreno u najkraćem mogućem 
roku, također odabirom opcije „odgovori svima“ kako bi svi mogli vidjeti odgovore 
na postavljena pitanja. Glavna rasprava će trajati u srijedu, 15. travnja 2020. 
godine, od 11,00 do 13,00 sati, te molimo sve vijećnike da najkasnije do 13,00 
sati pošalju svoje glasove po pojedinim točkama dnevnog reda – na način da se 
nedvojbeno može utvrditi na koji način se izjašnjavate svojim glasom za svaku 
točku dnevnog reda. Ukoliko eventualnu spriječenost ne opravdate, a putem e-
maila ne pošaljete svoj glas do navedenog dana i sata, smatrat će se da ste po 
svim ili pojedinim točkama suzdržani.“ 

 Dnevni red:  
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 poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu. 
Dana 15.04.2020.g. u 9:44, pročelnica JUO Martina Bilić je svim 

vijećnicima, načelniku i zamjenici načelnika poslala e-mail kako slijedi: 
 „Danas u 11,00 sati započinje 22. sjednica Općinskog vijeća Općine 
Pićan. Vijećnici su već do sada određena pitanja postavljali, na neka je već i 
odgovoreno, a na ona koja nije, odgovorit će se prije početka sjednice. 
Sjednicom predsjedava predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran, međutim, 
zbog privremene nemogućnosti korištenja privatnog e-maila, predsjednik će 
tijekom trajanja sjednice koristiti e-mail općinskog vijeća (vijece@pican.hr) i na 
kraju svakog njegovog e-maila stajat će njegov potpis. Kako bi se izbjegla 
moguća zlouporaba ovlasti, svaki njegov poslani e-mail će biti isprinta i 
vlastoručno potpisan. Molimo Vas da budete prisutni u vrijeme održavanja 
sjednice kako bi se rasprava mogla nesmetano odvijati. Predsjednik vijeća će za 
svaku točku dnevnog reda konstatirati otvaranje i zatvaranje rasprave. 
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Predviđeno vrijeme trajanja rasprave za svaku točku dnevnog reda je 15 do 
maksimalno 20 minuta. Molimo Vas da sva svoja pitanja postavite u jednom e-
mailu kako bi sjednica što bolje funkcionirala. Najkasnije do 13,00 sati potrebno 
je da pošaljete svoje glasove za svaku pojedinu točku dnevnog reda, te takav 
glas mora biti konkretan – za, protiv ili suzdržan, bez uvjeta ili dodataka (npr. ZA 
pod uvjetom da se ispune određeni uvjeti, ili da se slažete kako većina vijećnika 
odluči). Ukoliko Vaš glas ne bude konkretan ili bude uvjetovan, neće se uzeti u 
obzir i smatrat će se da niste glasovali. Svi e-mailovi u svezi točaka dnevnog 
reda kao i mailovi izjašnjavanja trebaju biti vidljivi svima u svakom trenutku, što 
znači da u kopiju maila treba staviti sve vijećnike – odabirom opcije „odgovori 
svima“, te Vas molimo da provjerite jesu li u kopiji e-maila svi vijećnici. Ukoliko se 
pojavi problem oko toga, vodite računa o tome da se mail šalje na 
vijece@pican.hr, te će također na taj način svi moći vidjeti vašu poruku. Ukoliko 
eventualnu spriječenost sudjelovanja na sjednici ne opravdate, a putem e-maila 
ne pošaljete niti jedan svoj glas do navedenog sata niti sudjelujete u raspravi, 
smatrat će se da sjednici neopravdano niste prisustvovali. Ukoliko ne sudjelujete 
u raspravi, a pošaljete svoje glasove do navedenog sata, smatrat će se da ste 
sjednici prisustvovali i vaši će se glasovi uzeti u obzir. Ukoliko sudjelujete u 
raspravi, a ne izjasnite se o svojim glasovima za sve ili pojedine točke, smatrat 
će se da ste za sve ili pojedine točke suzdržani. Ukoliko ne sudjelujete u 
raspravi, a izjasnite se samo za pojedine točke, smatrat će se da ste 
prisustvovali sjednici, a za one točke za koje se niste izjasnili, smatrat će se da 
ste suzdržani. Cijela korespondencija u mailovima od dana objave sazivanja 
sjednice pa do kraja trajanja sjednice, smatrat će se raspravom na sjednici, a 
mailovi izjašnjavanja o pojedinim točkama dnevnog reda u navedenom okviru 
održavanja sjednice do 13,00 sati smatrat će se dokazom prisustva na sjednici i 
dokazom izjašnjavanja. Ukoliko ste već poslali svoje glasove po pojedinim 
točkama dnevnog reda, ako do 13,00 sati ne pošaljete izmijenjene glasove, uzet 
će se u obzir Vaši glasovi koje ste već poslali. Neće biti potrebno glasovati 
nakon rasprave o svakoj točki posebno, dovoljno je da u jednom vašem e-mailu 
do 13,00 sati pošaljete objedinjene glasove.“ 
 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. 

 
Prije početka održavanja sjednice, dana 10.04.2020.g. u 7:32, vijećnik i 

potpredsjednik vijeća gosp. Dean Močinić poslao je e-mail koji glasi:  
 „Potvrđujem primitak poziv na elektroničku sjednicu općinskog vijeća 
Općine Pićan. Prihvaćam predloženi dnevni red uz jedan prijedlog. Predlažem 
da se kao odgovorni vijećnici Općine Pićan očitujemo o mjerama pomoći koje 
smo spremni donijeti radi ublažavanja štete koja će nastati kao posljedica 
aktualne pandemije, kako prema lokalnom poduzetništvu da ne bi došlo do 
otpuštanja radnika, tako i prema našim stanovnicima koji ostanu bez primanja. 
Molim načelnika da, kao mjere uštede, predloži smanjenje ili ukidanje određenih 
proračunskih stavki i preusmjeri na gore navedeno. Kao vijećnik i potpredsjednik 
Općinskog vijeća Općine Pićan, podržao bih odluku kojom bi se meni smanjila ili 
potpuno ukinula naknada do normalizacije stanja. O pojedinim točkama dnevnog 
reda, očitati ću se naknadno.“ 

mailto:vijece@pican.hr


 3 

 Vijećnik gosp. Baćac dana 10.04.2020.g. u 17:16 poslao je e-mail koji 
glasi: 
 „Obavještavam da sam poziv o sjednici elektronskim putem zaprimio, i da 
se sa prijedlogom gosp. Močinića u potpunosti slažem. Sredstva su mala ali je 
sigurno moralni čin od nas vijećnika da u teškim trenutcima dok traje pandemija i 
dok se privreda ne oporavi budemo solidarni sa vremenima u kojem živimo.  
 Predsjednik vijeća gosp. Juran je dana 15.04.2020.g. u 11:11 sati e-
mailom podnio odgovor na gore navedeni e-mail vijećnika Deana Močinića koji 
glasi: 
 „Gospodinu Močiniću odgovaram da će se o prijedlogu od 10.04. 
raspravljati naknadno, no moje mišljenje je da bi trebalo poduzetnicima koji ne 
rade, tj. zatvoreni su ili su smanjili obim proizvodnje za više od 50%, odgoditi 
plaćanje komunalne naknade na rok od 3 mjeseca s mogućnošću kasnijih otpisa 
što će se analizirati i vidjeti na kraju isteka moratorija, tj. neplaćanja. Napomena: 
stare obveze ne bi podlijegale ovoj mjeri.“ 
 Na ovo očitovanje predsjednika vijeća, načelnik gosp. Franković je dana 
15.04.2020.g. u 11:16 poslao e-mailom svoje očitovanje: 
 „Podržavam prijedlog predsjednika vijeća o tome da se donese odluka 
kojom bi se pomoglo poduzetnicima koji su pogođeni koronavirusom. Svi koji su 
pogođeni koronavirusom bi se zahtjevom trebali obratiti Općini Pićan i zatražiti 
pomoć.“ 
 Vijećnik gosp. Močinić dana 15.04.2020.g. u 11:21 e-mailom odgovara:  
 „Isto sam mišljenja o odgodi plaćanja komunalne naknade, ali svakako ne 
za dospjele stare obveze i samo ako su podmirene sve obveze prema Općini. 
Također predlažem da se odgodi i plaćanje paušalnog poreza po krevetu 
iznajmljivačima sa naše Općine.“ 
 
 Prije početka održavanja sjednice, vijećnik gosp. Milenko Baćac dana 
13.04.2020.g. u 21:47 poslao je e-mail koji glasi: 
 „Moje mišljenje o „Poduzetničkoj zoni Pićan jug je prihvatljivo ako se 
ispoštuju svi uvjeti ekologije, a odnose se na zaštitu vode, zraka i primjedbe 
vlasnika zemljišta da se particele ne sijeku na pola već da se cesta pomakne u 
lijevu ili desnu stranu. Prihvaćam odluku o suglasnosti ulaganja za projekt 
„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak. Prihvaćam osnivanje dječjeg 
vrtića Pićna, ali mi se ime „Lišnjak“ ne sviđa. Predlažem još neka imena: 
Pulaštrići, Pačići, Iskrice, Patuljčići, itd. Prihvaćam da se zaprimi ravnatelj dječjeg 
vrtića. Prihvaćam program potpore u poljoprivredi O.P. za 2020.g.“ 
  
 Prije početka održavanja sjednice, vijećnik i potpredsjednik vijeća gosp. 
Dean Močinić dana 14.04.2020.g. u 7:36 poslao je e-mail koji glasi: 
 „Pitanje po točki 5. DR – Mjera 9: Nabava poljoprivredne mehanizacije 
 Da li postoji mogućnost kupnje stroja ili priključka izvan RH u državama 
članicama EU? U trenutnoj situaciji sa pandemijom ovo izgleda smiješno, ali bilo 
bi dobro da to omogućimo kako bi se moglo jeftinije kupiti u državi proizvodnje uz 
neki carinski dokument kao dokaz da je roba ušla u RH.“ 
 Na pitanje gosp. Močinića odgovara pročelnica JUO Martina Bilić dana 
14.04.2020.g. u 8:05 e-mailom koji glasi: 
 „Prema predloženom Programu, ne postoji prepreka za kupnju stroja 
izvan RH u državama članicama EU, dopušteno je.“ 
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 Prije početka održavanja sjednice, vijećnica gđa. Jasmina Slivar dana 
14.04.2020. u 10:02 poslala je e-mail sa svojim upitima, prijedlozima i 
komentarima, kako slijedi: 
 „Točka 1. Pitanje: Da li prema predloženom Urbanističkom planu uređenja 
Poduzetničke zone Pićan jug Rockwool može izgraditi novo proizvodno 
postrojenje tzv. Rockwool 2? Molim da na ovo pitanje odgovore stručnjaci koji su 
izrađivali plan iz poduzeća Urbis. 
 Točka 3. Pozdravljam odluku o osnivanju općinskog dječjeg vrtića nakon 
raskida suradnje sa dječjim vrtićem Mali medvjed Pićan. Koristim priliku da 
zahvalim gđi. Kristini Đurović, koja je začetnik dječjeg vrtića na našoj općini, na 
njenom 15-godišnjem požrtvovnom radu i trudu u toj ustanovi te postignutim 
rezultatima. Pitanje: Da li će dječji vrtić „Lišnjak“ imati jaslično odjeljenje i ako da, 
u kojom bi prostorima radilo. Molim da na ovo pitanje odgovori načelnik. 
Prijedlog: Predlažem da se pri sklapanju ugovora o preuzimanju djelatnosti od 
dječjeg vrtića Mali medvjed ugradi odredba o preuzimanju djelatnika. 
 Točka 5. Prijedlog 1. Predlažem da se rokovi za realizaciju poticaja malo 
produže zbog novonastale situacije sa koronavirusom koja otežava i usporava 
odvijanje svih gospodarskih aktivnosti. Prijedlog 2. Predlažem da se potpore za 
mjeru 7. isplati 50% sredstava avansno zbog nabavke potrebnog materijala, a 
50% po završetku radova. 
 Prijedlog. Podržavam ideju g. Močinića o solidarnom ponašanju. Moj je 
prijedlog da se iznos vijećničkih naknada za vrijeme trajanja pandemija 
koronavirusa donira OB Pula za nabavku respiratora jer smatram da je to u 
ovom trenutku najpotrebnije i najvažnije kako bi se sačuvali ljudski životi. 
 Prijedlog. Predlažem da se vremenski odredi trenutak kad završava 
rasprava i počinje glasanje.“ 
 Pročelnica JUO Martina Bilić dana 14.04.2020.g. u 12:13 sati dostavlja 
osvrt gđi Slivar e-mailom:  
 „Osvrt na točku 2. koja se odnosi na točku 3. dnevnog reda: Neće biti 
sklopljen ugovor o preuzimanju djelatnosti od dječjeg vrtića Mali medvjed. 
Ukoliko ovo vijeće bude usvojilo Odluku o osnivanju dječjeg vrtića, svi daljnji 
postupci će se provoditi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
Zakonu o ustanovama i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja 
i naobrazbe. Stoga, za djelatnike dječjeg vrtića morat će se provesti javni 
natječaj. 
 Osvrt na točku 3. koja se odnosi na točku 5. dnevnog reda: Ljubazno Vas 
molim da predložite konkretne rokove. Ukoliko ovo vijeće usvoji vaš prijedlog, 
moguće je odrediti isplatu avansa. 
 Osvrt na točku 5., vaš prijedlog: sjednica počinje u 11,00 sati i traje do 
13,00 sati i svi vijećnici su zamoljeni da do tog roka pošalju svoje glasove po 
pojedinoj točci.  
 Odgovor na Vaše pitanje pod točkom 1. ću dostaviti čim budem primila 
odgovor od gđe. Eli Mišan, stručne izrađivačice Plana.“ 
 Pročelnica JUO Martina Bilić dana 14.04.2020.g. u 12:42 sati dostavlja 
gđi. Slivar odgovor gđe Eli Mišan, na pitanje vezano uz UPU PZ Pićan-jug, koji 
glasi: 
 Temeljem upita vijećnice Općine Pićan, šaljem vam odgovor na upit: 
 Prema predloženom Konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ 
tvrtka Rockwool u zonama I1 ne može graditi novo proizvodno postrojenje tzv. 
Rockwool 2. Naime, mogućnost gradnje u zonama I1 definirana je ponajprije 
člankom 26. Nacrta Odluke o donošenju te ukupnim Odredbama plana i 
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grafičkom dijelu Plana. Shodno tome prema članku 26., ne dozvoljava se 
gradnja novih građevina proizvodne namjene niti rekonstrukcija postojeće 
složene građevine proizvodne namjene sa ciljem povećanja proizvodnih 
kapaciteta osnovne djelatnosti. U ovim zonama dozvoljava se rekonstrukcija 
postojeće složene građevine proizvodne namjene gradnjom pratećih sadržaja – 
skladišta, parkirališta i sličnih pratećih građevina i zahvata osnovne građevine 
kako je definirano člankom 26. u cijelini.“ 
 Vijećnica gđa Slivar je dana 14.04.2020.g. u 12:36 poslala e-mail koji 
glasi: 
 „Točka 5. – poljoprivredni poticaji 
 Predlažem da rok za realizaciju aktivnosti poljoprivrednih poticaja iz 
2020.g. bude 30.04.2021.g. Za sve mjere poticaja isplata poticaja je avansna, 
osim za mjeru 7 di je isplata nakon završetka radova. Ja predlažem da se za 
mjeru 7 isplati 50% sredstava kad i za sve ostale mjere, a 50% po završetku 
radova. 
 Sjednica će biti sutra, a neki su već glasali?! Ne bi li bilo logičnije da se 
zaključi rasprava pa da se nakon toga glasa?“ 
 Predsjednik vijeća gosp. Juran je dana 15.04.2020. u 11:11 sati poslao 
odgovor gđi. Slivar e-mailom koji glasi: 
 „Gospođi Slivar odgovaram na prijedlog pod točkom 4. da će se o 
prijedlogu raspravljati naknadno kad se budu utvrdile općinske i županijske 
potrebe.“ 
 Načelnik gosp. Franković je dana 15.04.2020. u 11:16 poslao odgovor 
gđi. Slivar e-mailom koji glasi: 
 „Odgovaram na upit vijećnice Jasmine Slivar od 14.04. (točka 3.): dječji 
vrtić će imati jasličko odjeljenje, privremeno će se koristiti i prostor škole u 
Tupljaku, dok se ne izgradi proširenje vrtića u Pićnu.“ 
 
 Vijećnik gosp. Dean Močinić je dana 14.04.2020. u 10:12 poslao e-mail 
koji glasi: 
 „Molim obrazloženje po točki 3. DR: 
 čl. 8. – upravno vijeće DV ima 5 članova od kojih imenuju predsjednika ili 
je to neki član po službnoj dužnosti? 
 Upravno vijeće odlučuje o iznosu većem od 200.000,00 kn čl. 9. st. 2, a 
DV o iznosu manjem od 200.000,00 kn čl. 14. st. 5. Osnivač je odgovoran za 
obveze DV i dužan je nadoknaditi manjak prihoda čl. 14. st. 4. Interesira me na 
koji način će se plaćati obveze DV: iz proračuna Općine ili će DV imati svoj 
vlastiti račun na koji će Općina uplaćivati sredstva prema izvještajima ravnatelja 
ili upravnog vijeća i naknadno pravdati računima?“ 
 Pročelnica JUO Martina Bilić je dana 14.04.2020. u 12:39 odgovorila na 
upit vijećnika gosp. Močinića e-mailom koji glasi: 
 „Prema članku 34. Zakona o ustanovama, način izbora, odnosno 
imenovanja članova upravnog vijeća, način rada i donošenja odluka utvrđuje se 
statutom dječjeg vrtića. U praksi je moguće odrediti statutom vrtića da se 
predsjednik bira iz reda članova koje je imenovao Osnivač, ili da može biti 
izabran bilo koji član upravnog vijeća. 
 Što se tiče financija, DV će svakako imati svoj vlastiti žiro račun. Oni će 
biti naši proračunski korisnici koji će imati svoj „proračun“, planirati svoje prihode 
i rashode. Točan način funkcioniranja financijskog poslovanja dječjeg vrtića je 
novost za Općinu Pićan i svakako će biti potrebne dodatne konzultacije i 
savjetovanja s obzirom na to da još uvijek nismo u potpunosti obučeni za ovu 
novu situaciju. 
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 O financiranju dječjeg vrtića možete pročitati više i u člancima 48.-51. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 
 
 Pročelnica JUO Martina Bilić je dana 14.04.2020. u 15:10 sati vijećnicima 
poslala popis svih naziva za dječji vrtić koji su do tada predloženi, e-mailom koji 
glasi: 
 „Dostavljam Vam popis svih naziva za dječji vrtić koji su do sada 
predloženi: Petar Pan (prijedlog dala Almira Mahmutović), Pupulotić, Tičići, 
Koračić, Kolićo, Kokići, Lavići, Ježeva kućica, Winnie Pooh (prijedlog dala Eni 
Jakačić), Pićonski feralići (prijedlog dala Alison Švić), Bačvica, Pulaštrić 
(prijedlog dala Karmen Baćac), Pulaštrići, Pačići, Iskrice, Patuljčići (prijedlog dao 
Milenko Baćac), Jagodica, Tičić moj (prijedlog dao Feručo Baćac). 
 
 Vijećnik gosp. Antun Selar je dana 14.04.2020. u 22:19 vijećnicima 
poslao e-mail koji glasi: 
 „Vezano za odabir imena Dječjeg vrtića apsolutno se slažem i podržavam 
ime Lišnjak.  
 Vezano za probleme nastale radi pandemije COVID 19 predlažem 
ukidanje naknada Komisijama Općine Pićan dok se ne stvore uvjeti za 
nesmetani rad istih te stavljanje tih sredstava na raspolaganje općinskom 
proračunu.“ 
 
 Vijećnik gosp. Fabricio Lukež je dana 15.04.2020. u 8:15 sati poslao e-
mail koji glasi: 
 „Vezano za točku 3. Zašto se osniva dječji vrtić? Što će biti sa sadašnjim 
tj. sa njihovim zaposlenicima?“ 
 Predsjednik vijeća gosp. Juran je dana 15.04.2020. u 11:11 sati 
odgovorio na upit gosp. Lukeža e-mailom koji glasi: 
 „Gospodinu Lukežu odgovaram da će za djelatnike dječjeg vrtića biti 
raspisan javni natječaj sukladno Zakonima i propisima. Vrtić se osniva jer ističe 
ugovor o zakupu prostora vrtića u rujnu 2020. godine a gđa Đurović se izjasnila 
da više ne želi obavljati djelatnost dječjeg vrtića.“ 
 
 Pročelnica JUO Martina Bilić je dana 15.04.2020. u 9:52 sati uputila 
vijećnicima e-mail koji glasi: 
 „Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran predlaže dopunu dnevnog 
reda, te predlaže da se uvrsti točka 6. kako slijedi: 
 6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 
Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Sv. Nedjelja, 
Kršan i Raša. 
 U privitku Vam šaljemo prijedlog Odluke i Sporazum o zajedničkom 
koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada 
Labina i općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan (KLASA: 810-01/20-01/3, 
URBROJ: 2144/01-01-20-1) od 06.04.2020.g.“ 
 
 Načelnik Općine gosp. Franković je dana 15.04.2020.g. u 11:16 sati 
uputio e-mail predsjedniku vijeća i svim vijećnicima, koji glasi: 
 „Predlažem da se nadopuni dnevni red ove sjednice općinskog vijeća sa 
točkama: 
 1. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, 
zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) 
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 2. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 
2020. godini. 
 Predlažem sljedeći tekst Odluka: 
 
 1. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, 
zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) 
 Članak 1. Zbog izvanredne situacije nastale zbog pandemije koronavirusa 
COVID-19, u svrhu uštede novčanih sredstava općine, naknade za članove 
radnog tima načelnika, vijećnike (uključujući naknade za predsjednika i 
potpredsjednike vijeća), zamjenicu načelnika i radna tijela vijeća (komisije) se u 
potpunosti ukidaju počevši od 01. travnja 2020. godine do daljnjega, tj. do 
ukidanja ove odluke od strane općinskog vijeća.  
 Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Općine Pićan“.  
 
 2. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 
2020. godini 
 Članak 1. Zbog izvanredne situacije nastale zbog pandemije koronavirusa 
COVID-19, u svrhu uštede novčanih sredstava općine, ukidaju se sve planirane 
manifestacije na području Općine Pićan u 2020. godini: PetiVina, LegendFest, 
Rokova, Bortulja i Sv. Katarina. 
 Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Općine Pićan“. 
 
 Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog vijeća 
gosp. Silvan Juran, i pozdravio je sve prisutne e-mailom od 15.04.2020.g. u 
11:22 sati:  
 „Pozdravljam svih i otvaram današnju sjednicu općinskog vijeća sa 

predloženim dnevnim redom (dolje citiran, koji ste već primili), uz prijedlog 

nadopune:  
 6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 
Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Sv. Nedjelja, 
Kršan i 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. 
 Otvaram raspravu po dnevnom redu. 
 Ukoliko se ne očitate o dnevnom redu smatrat će se da ste suglasni. 
 Vijećnik gosp. Dean Močinić je 15.04.2020. u 11:27 uputio e-mail koji 
glasi: 
 „Suglasan sam sa prijedlozima načelnika i prihvaćam nadopune.“ 
 Vijećnik gosp. Daniel Stanić je 15.04.2020. u 11:30 uputio e-mail koji 
glasi: 
 „Slažem se sa nadopunama dnevnog reda i prihvaćam sve 3 točke.“ 
 Vijećnica gđa. Jasmina Slivar je 15.04.2020. u 11:31 uputila e-mail koji 
glasi:  
 „Prihvaćam dnevni red. Povlačim prijedlog o djelatnicima vrtića.“ 
 Vijećnica gđa. Tanja Težak je 15.04.2020. u 11:33 uputila e-mail koji 
glasi: 
 „Prihvaćam predloženi dnevni red i nadopune te glasam po pojedinoj točki 
(…)“. 
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 Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 11:34 uputio e-mail koji glasi:  
 „Ako nema dodatnih komentara ili prijedloga, zatvaram raspravu po 
dnevnom redu te se utvrđuje da je prihvaćen sa 3 točke dopune dnevnog reda. 
 Otvaram raspravu po 1. točki: Odluka o donošenju UPU-a PZ Pićan jug.“ 
   
 Vijećnik gosp. Fabricio Lukež je u 11:37 uputio e-mail koji glasi: 
 „Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeće pitanje koje me zanima vezano za 
vrtić je gdje će biti smještene nove jaslice ako gđa Đurović ne želi surađivati sa 
Općinom Pićan?“ 
 Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 11:39 uputio odgovor gosp. Lukežu 
koji glasi:  
 „Privremeno će se koristiti i prostor škole u Tupljaku dok se ne izgradi 
proširenje vrtića u Pićnu.“ 
 
 Vijećnik gosp. Močinić je u 11:48 uputio e-mail koji glasi: 
 „Mišljenja sam da je predloženi UPU zone napravljen kvalitetno i nakon 
dvije javne rasprave udovoljeno je većini prigovora na isti.“ 
  
 Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 11:55 uputio e-mail koji glasi: 
 „Zatvaram raspravu po 1. točki dnevnog reda. Glasovati možete do 13,00. 
 Otvaram raspravu po 2. točki dnevnog reda: Odluka o suglasnosti za 
provedbu ulaganja za projekt Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“. 
 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko 
proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ usvojena je 
jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 
 

Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:02 uputio e-mail koji glasi:  
 „Zatvaram raspravu po 2. točki dnevnog reda.  
 Otvaram raspravu po 3. točki dnevnog reda: Odluka o osnivanju ustanove 
Dječji vrtić „Lišnjak“. 
 Pristiglo je puno prijedloga, no smatram da je naziv Lišnjak dobio najveću 
potporu, te ostajemo pri prijedlogu imena „Lišnjak“.“ 
 
 Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za 
projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“ usvojena je jednoglasno 
sa 10 glasova „ZA“. 
 

Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:12 sati uputio e-mail koji glasi: 
 „Zatvaram raspravu po 3. točki dnevnog reda. 
 Otvaram raspravu po 4. točki dnevnog reda: Odluka o imenovanju 
privremenog ravnatelja.“ 
 Vijećnik gosp. Močinić je u 12:21 uputio e-mail koji glasi: 
 „(…) uz napomenu da se nadam da postoji pismena suglasnost 
predložene osobe.“ 
  
 Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“ usvojena je jednoglasno 
sa 10 glasova „ZA“. 
 

Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:23 sati uputio e-mail koji glasi: 
 „Zatvaram raspravu po 4. točki dnevnog reda. 
 Otvaram raspravu po 5. točki dnevnog reda. 
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Ne usvaja se prijedlog gđe. Slivar za produljenje roka za realizaciju 
aktivnosti do 30.04.2021. 

Prihvaća se prijedlog gđe Slivar da se za mjeru 7. isplati 50% avansa 
potpore, te bi se stoga članak 14. predloženog Programa promijenio na način da 
zadnja rečenica u stavku 1. čl. 14. glasi: „Potpora se dodjeljuje za izgradnju (…), 
a dodjeljuje se 50% odobrenih sredstava avansno, a preostalih 50% nakon 
izvršenih radova, odnosno instalacije opreme i izvršenog očevida.“ 

Otvaram raspravu.“ 
Vijećnik gosp. Stanić je u 12:26 uputio e-mail koji glasi: 
„Prihvaćam navedeno.“ 
Vijećnica gđa. Težak je u 12:31 uputila e-mail koji glasi: 
„Prihvaćam navedeno.“ 
 
Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja usvojena je jednoglasno sa 

10 glasova „ZA“. 
 
Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:35 uputio e-mail koji glasi: 
„Zatvaram raspravu po 5. točki dnevnog reda. 
Otvaram raspravu po 6. točki dnevnog reda: Odluka o osnivanju, 

ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na 
području Grada Labina i Općina Pićan, Sv. Nedjelja, Kršan i Raša.“ 

 
Program potpora poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu usvojen je 

jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 
 
Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:42 uputio e-mail koji glasi: 
„Zatvaram raspravu po 6. točki dnevnog reda. 
Otvaram raspravu po 7. točki dnevnog reda: Odluka o ukidanju svih 

naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim 
tijelima vijeća (komisijama)“. 

 
Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Sv. Nedjelja, 
Kršan i Raša usvojena je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 

 
Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:48 uputio e-mail koji glasi: 
„Zatvaram raspravu po 7. točki dnevnog reda.  
Otvaram raspravu po 8. točki dnevnog reda. Odluka o ukidanju svih 

planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini.“ 
 
Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, 

zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama) usvojena je jednoglasno 
sa 10 glasova „ZA“. 

 
Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 12:52 uputio e-mail koji glasi: 
„Zatvaram raspravu po 8. točki dnevnog reda.“ 
 
Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. 

godini usvojena je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 
 
Vijećnica gđa Slivar je u 13:04 uputila e-mail koji glasi: 
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„Napomena: ako budemo imali još elektronskih sjednica, smatram da bi 
glasanje trebalo biti nakon provođenja rasprave jer ono što ide na glasanje ne 
mora biti identično predloženim materijalima u pozivu na sjednicu. Najpraktičnije 
bi bilo da svaki vijećnik u 1 mailu pošalje glasove za sve točke nakon zaključenja 
rasprave. Bilo bi dobro da bude malo više vremena za slanje glasova jer su 
možda neki sada na poslu pa nisu u mogućnosti pristupiti računalu ili mobitelu 
da pošalju glasove. Danas je ostalo samo nekoliko minuta od zatvaranja 
rasprave do isteka vremena za slanje glasova.“ 

 
Predsjednik vijeća gosp. Juran je u 13:32 uputio e-mail koji glasi: 
„Zbog tehničkih poteškoća sa e-mail računom vijece@pican.hr, ovu 

zadnju poruku šaljem Vam sa maila martina.bilic@pican.hr. 
Utvrđujem da je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan završila u 

13,00 sati. 
Sjednici je prisustvovalo 10 do 11 vijećanika: Silvan Juran, Daniel Stanić, 

Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Milenko 
Baćac, Fabricio Lukež i Jasmina Slivar. Sjednici nije prisustvovao i nije opravdao 
izostanak vijećnik Branko Ružić. 

Glasovanje je utvrđeno kako slijedi: 
Točka DR. br. 1.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 2.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 3.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 4.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 5.: Program je usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 6.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 7.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Točka DR. br. 8.: Odluka je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA 
Zahvaljujem na vašem sudjelovanju.“ 

 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Martina Bilić                                                               Silvan Juran, ing.                                                                          

mailto:vijece@pican.hr
mailto:martina.bilic@pican.hr

