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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/20-01/7 
Ur.broj: 2144/05-03-01-20-10 
Pićan, 18.06.2020. 

                                                   Z A P I S N I K  

 
                  Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
18.lipnja 2020. godine u prostorijama Centra za nematerijalnu kulturu Istre, 
Pićan sa početkom u 19,00 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo 9 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel Stanić,  
Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, Miljenko 
Baćac i Jasmina Slivar. 
Otsutan: Fabricio Lukež i Branko Ružić.                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Alen Golja, direktor 
K.P. „1.maj“ d.o.o. Labin, Martina Bilić, pročelnica JUO, Mirjana Ban, 
zapisničarka, Vesna Krpan, računovodstvo, Katarina Šoštarić, novinarka „5 
portala“ i Kristian Reisman, novinar „Labinštine info“. 
                   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 primjedbe i dopune dnevnog reda pa je predsjednik vijeća dao 
dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je usvojen slijedeći 

                                       

D n e v n i    r e d: 
 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na 
području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za 
2019.godinu, 

2. Verifikacija zapisnika sa 22.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu, 
4. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Pićan, 
5. Program potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020.godinu,  
6. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i 

Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj 
banci, 

7. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pićan, 
8. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, 
9. Vijećnička pitanja. 
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AD - 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na 

području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za 

2019.godinu 
 
Prijedlog Zaključka i Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2019.g. K.P. 
1.maj d.o.o. Labin dat je vijećnicima u privitku poziva, te je predsjednik vijeća g. 
Silvan Juran zamolio direktora K.P. 1.maj d.o.o. Labin,  g. Alena Golju da 
obrazloži materijal. 
Gosp. Alen Golja je ukratko informirao o aktivnostima tijekom protekle godine. 
Rekao je da je cilj smanjenje proizvodnje miješanog komunalnog otpada, te da 
je u 2019.godini na području Općine Pićan bilo 635 korisnika odvoza smeća, a 
na području Grada Labina 6.300, a sveukupno na području labinštine je 11.861 
korisnik od čega su 902 pravne osobe i 10.959 fizičkih osoba. 
Informirao je da se u 2019.g. kupilo mobilno reciklažno dvorište, vozilo s 
dizalicom za polupodzemne posude, a i ljudi su počeli biti ekonomičniji i odvajaju 
otpad. To pokazuje podatak da je 2011.g. prikupljeno 10.000 t otpada, a 2019.g. 
6.496 t otpada. 
Išlo se i s projektom edukacije za građane za što se dobilo sredstva iz EU 
Fondova. 
Istaknuo je da se u Gradu Labinu postavilo veći broj polupodzemnih posuda, a 
takve posude će se postaviti i u Pićnu za starogradsku jezgru. 
Osim toga planira se ići u izgradnju zajedničke sortirnice sa Gradom Pazinom i 
Pulom na nivou županije, ali se još ne zna lokacija, da li Cere ili negdje drugdje. 
Ističe da biorazgradivi otpad ne bi smio završiti u spremniku komunalnog otpada. 
Posebno se to odnosi na ugostiteljski dio, što je bio problem prošle godine. 
Dodao je da bi se za godinu i pol imalo zatvoreni krug što se tiče zbrinjavanja i 
gospodarenja otpadom. 
Nakon izlaganja gosp.Golje otvorena je rasprava. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić ističe da komposteri još nisu podijeljeni i pita 
da li su u planu. 
Direktor Alen Golja je odgovorio da je Fond iz natječaja izbacio kompostere, svih 
su odbili te ih se za sada neće nabavljati. 
Nakon toga je potpredsjednik vijeća Dean Močinić rekao da u izvještaju stoji da 
su 2.700,00 kn/t prihodi, a 5.000,00 kn/t rashodi, na što je direktor Alen Golja 
odgovorio da to nije baš tako, nego da su to prihodi samo za miješani otpad, a 
troškovi su za javnu uslugu.  
Dodao je da su to tabele koje su jedinice lokalne samouprave obavezne dostaviti 
u Fond  i one se dosta razlikuju od onoga kako se prikazuje stvarno stanje i to je 
dosta zbunjujuće, jer se prethodne godine radilo izvještaje na jedan način sa 
jednim pokazateljima, a sljedeće godine su drukčije tabele sa drugim 
pokazateljima, pa se nije baš moglo usporediti stavke poslovanja. 
Na pitanje vijećnika Antona Selara kolika je procjena troškova izgradnje 
sortirnice miješanog komunalnog otpada odgovorio je gosp. Alen Golja. Rekao je 
da sortiranje otpada nosi gubitak od 2,5 mil kuna za Labinštinu, ali ako se udruži 
više općina (Medulin, Pazin i druge) onda nosi dobit od 700 tis. kuna. Rekao je 
da bi bilo dobro i kada bi se došlo i na 0, bez dobiti, te se stoga žele udružiti radi 
smanjenja gubitka. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da koliko je uspjela razumjeti, plastika se ne 
uspjeva preraditi ili prodati, te pita kamo se daje papir i staklo. 
Direktor Alen Golja je odgovorio da papir i staklo uzima Metis Pula, a Karlovac 
uzima plastiku. 
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Na pitanje predsjednika vijeća Silvana Jurana da li oni samo prikupljaju navedeni 
otpad ili ga i prerađuju, gosp. Golja je odgovorio da oni prikupljaju i prodaju dalje, 
ali ne prerađuju. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da se često puta ne zna što u koji kontejner 
staviti, na što je direktor Alen Golja rekao da su dostavili ljudima edukacijske 
materijale, ali je po njemu bolje i pogriješno odvojiti, nego ne odvajati otpad. 
Istaknuo je da u Gradu Labinu i Općini Kršan imaju velikih problema sa 
ostavljanjem otpada kod kanti , a pogotovo privatnici ostavljaju prozore, staklo i 
drugo kod kanti. Dodao je da je problem što ljudi svagdje ostavljaju otpad, u 
šumi, kod groblja, pogotovo u Općini Kršan, te smatra da bi se trebali angažirati 
komunalni redari u kažnjavanju. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da na pićanštini postoji problem 
zbrinjavanja otpada od ambalaže pesticida, te pita na koji način OPG-i mogu 
zbrinuti otpad od ambalaže pesticida, jer za isti moraju dobiti potvrdu da su ga 
zbrinuli.  
Odgovorio je da su tamo gdje se kupi pesticide dužni uzeti ambalažu nazad, a 
može se donijeti i u reciklažno dvorište, ali K.P. 1.maj Labin za to ne može izdati 
potvrdu OPG-ima, takav otpad mogu zbrinuti fizičkim osobama, odnosno fizičke 
osobe mogu predati takav otpad u reciklažno dvorište. 
Komunalno poduzeće 1.maj d.o.o. Labin može po dogovoru organizirati 
preuzimanje otpada OPG-ima s ovlaštenim poduzećem. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da reciklažna dvorišta dođu skupo koštati 
općinu, prošli put se platilo 12.000,00 kn, na što je direktor Alen Golja rekao da 
se može reducirati, odnosno da reciklažno dvorište bude postavljeno 1 dan, a ne 
više dana. Oni naprave raspored za reciklažna dvorišta 3 mjeseca unaprijed tako 
da treba na vrijeme javiti za reciklažno  dvorište. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da Ministarstvo poljoprivrede 
prikuplja otpad od pesticida i izdaje potvrdu za to, a potpredsjednik vijeća Dean 
Močinić je dodao da je nama to najbliže u Cerovlju. 
Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić daje prijedlog da bi se možda prikupljanje 
takvog otpada moglo dogovoriti i preko udruge poljoprivrednika „Agropićan“, a 
problem je ako si OPG ne vodi evidenciju za pesticide i ambalažu ne preda 
ovlaštenom preuzimaču.  
Direktor K.P.“ 1.maj Labin“ Alen Golja je rekao da će se oni pokušati s nekim 
dogovoriti, a predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da bi prikupljanje takvog 
otpada bilo dovoljno jednom godišnje.   
Nakon rasprave dat je izvorni prijedlog zaključka na glasanje. 
Jednoglasno bez primjedbi i prijedloga je sa 9 glasova „ZA“ donijet Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, 
komunalnog poduzeća 1.maj Labin za 2019.godinu.  
 
AD-2. Verifikacija Zapisnika sa 22.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.  
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je verificiran Zapisnik sa 22.redovne sjednice 
Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 

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

2019.godinu 
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Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a gđa Vesna 

Krpan je dala obrazloženje. 

Informirala je da su Proračunom za 2019.g. ostvareni prihodi i primici 

10.597.337,05 kn (61% plana), a rashodi i izdaci 10.582.586,12 (67% od 

god.plana) što rezultira viškom prihoda od 14.750,93 kn.  Manjak iz 2018.g od 

1.591.960,00 kn se djelomično pokriva ostvarenim viškom iz 2019.g., te ostaje 

manjak prihoda 1.577.204,03 kn. Osim toga detaljnije je obrazložila Godišnji 

izvještaj po aktivnostima i  programima. 

Otvorena je rasprava. 

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je postavio pitanje sudskog spora između 

Hrvatske pošte i općine u iznosu od 107.000,00 kn, na što je odgovorila 

pročelnica da se nije plaćalo rad poštanskog ureda, jer se nikad nije dobilo 

službeni izvještaj o poslovanju poštanskog ureda Pićan. Oni su to prikazivali na 

laički način, a sada će sudski vještak utvrditi koliko će trebati platiti rad 

poštanskog ureda.  

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić pita da li se može što naplatiti od poreza na 

promet nekretnina. 

Gđa Vesna Krpan je odgovorila da se zatražilo analitiku, ali se izvještaj još nije 

dobilo. 

Načelnik je objasnio da ako osobe ne plate porez na promet nekretnina, ne 

mogu se uknjižiti kao vlasnici na sudu. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran smatra da se osoba može uknjižiti za nekretninu 

bez obzira da li plati porez, te bi trebali dati popis, odnosno imena svih dužnika. 

Gđa Vesna Krpan je odgovorila da općina taj porez ne može potraživati, to može 

samo porezna jer oni to vode. 

Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da ako oni to naplaćuju neka 

kompenziraju s općinom. 

Predsjednik vijeća smatra da bi se svakako trebali o tome očitovati. 

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

glasanje izvorni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Pićan za 2019.godinu. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
općine Pićan za 2019.godinu. 
  

AD-4. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje 

iz Proračuna Općine Pićan 

 
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna Općine Pićan dat je u privitku poziva, a pročelnica je objasnila da se 
radi o neisplati sredstava za Istarske demokrate. Objasnila je da je već jednom 
donijeta (26.11.2018.g.) takva odluka i sada bi ponovno trebali donijeti takvu 
odluku. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da piše da odluku treba dostaviti 
Istarskim demokratima, te pita da li se je netko od njih očitovao lani o tome.  
Predsjednik vijeća je rekao da nije, te je dao prijedlog Odluke na glasanje budući 
se više nitko nije javio za riječ. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“  donijeta je Odluka o obustavi isplate sredstava 
za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Pićan. 
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AD-5. Program potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 

2020.godinu 

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

Bilić je dala obrazloženje.  

Objasnila je da je općinsko vijeće donijelo na elektroničkoj sjednici odluku u 
travnju 2020.g. Što se tiče troškova, nema promjene u odnosu na odluku iz 
travnja, promjenjene su samo mjere (3.mjere). 
Na pitanje načelnika Ivana Frankovića, kada će se raspisati natječaj,  pročelnica 
je odgovorila da će se raspisati po dobivanju očitovanja Ministarstva 
poljoprivrede. 
Rasprave nije bilo pa je predsjednik vijeća dao prijedlog Programa potpora u 
poljoprivredi na glasanje.  
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijet Program potpora poljoprivredi na 
području Općine Pićan za 2020.godinu. 

  

AD-6. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i 

Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj 

banci 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 

Silvan Juran zamolio pročelnicu Martinu Bilić za obrazloženje. Pročelnica je 

objasnila da se radi o jamstvu za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 6 mil kn.  

Predsjednik vijeća Silvan Juran je objasnio da se bez suglasnosti općine ne bi 

mogli zadužiti, a ovime i općine nešto dobivaju. Na to se nadovezao vijećnik 

Antun Selar i objasnio da DVD-ovi dobivaju vatrogasna vozila. 

Za raspravu se više nitko nije javio, pa je prijedlog odluke dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o davanju suglasnosti Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje 
jamstva poslovnoj banci. 
 

AD-7. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pićan 
 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Pićan je dat u 
privitku poziva. 
Obrazloženje je iznijela pročelnica Martina Bilić i objasnila da se ovom odlukom 
definiraju uslužne djelatnosti ukopa pokojnika i dimnjačarskim poslovima koji će 
se dodjeliti temeljem koncesije. Budući se nitko nije javio za raspravu, 
predsjednik vijeća Silvan Juran je prijedlog Odluke dao na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Pićan. 

 

AD-8.  Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 
Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv, a pročelnica Martina Bilić je dala 

obrazloženje. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je dimnjačarska služba itekako 

potrebna. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa  je predsjednik vijeća dao prijedlog Odluke na 

glasanje. 
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Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“  je donijeta Odluka o obavljanju dimnjačarskih 
poslova.  
 

AD-9. Vijećnička pitanja 
 
Vijećnica Jasmina Slivar je podsjetila da je prije 5 godina Udruga 
poljoprivrednika organizirala tečaj za pesticide. Sada ljudima ističu kartice, pa bi 
trebalo ponovno organizirati tečaj i polaganje ispita.  
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je objasnio da se u veljači 2020.g. održao 
tečaj i polaganje za 1.grupu, ali je onda došla CORONA, pa se za preostale dvije 
grupe odgodilo, a važenje kartice se produžilo za 6 mjeseci. Institut za 
poljoprivredu iz Poreča o tome vodi brigu, te određuje termin stručnog 
osposobljavanja i poziva svakoga pojedinačno tko treba pristupiti tečaju.  
Na pitanje potpredsjednika vijeća Deana Močinića kako napreduje ispunjavanje 
obrazaca za komunalnu naknadu i koliko je rješenja izdano, pročelnica je 
odgovorila da je više od 50% građana ispunilo obrasce, poslalo se oko 500 
rješenja, a onima koji nisu dostavili ispunjene obrasce se poslalo uplatnicu po 
starom rješenju. 
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran zaključio rad 
sjednice u 20,20 sati.  
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


