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    REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/20-01/8 
Ur.broj: 2144/05-03-01-20-6 
Pićan, 13.07.2020. 

                                                   Z  A  P  I  S  N  I  K  

 
Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 13. srpnja 

2020. godine u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu sa početkom u 
19,00 sati. 

Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 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, Tihana 

Lukež, zamjenica načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO, Vesna Krpan, stručni 
suradnik za poslove proračuna, računovodstva i financija, Katarina Šoštarić, 
novinarka „5 portala“ i Kristian Stepčić 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. 
Pročitao je dnevni red i otvorio raspravu. 
S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ u raspravi, predsjednik 

vijeća Silvan Juran zatvorio je raspravu i dao dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  je usvojen slijedeći 

                                       

D n e v n i    r e d: 
 

1. II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu, 
2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Pićan 
3. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira 

Nazora Potpićan 
4. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda vijećnici su primili uz poziv na sjednicu. 
Obrazloženje je dala Vesna Krpan, stručna suradnica za poslove proračuna, 
računovodstva i financija JUO Općine Pićan. Upoznala je da su I. izmjene i 
dopune proračuna donesene 28.02.2020.g. kada su izglasani prihodi i primici 
16,3 milijuna, a rashodi i izdaci 16,1 milijuna kuna, s planiranim manjkom 
prihoda od 200.000,00 kuna iz prethodnih godina. II. izmjenama i dopunama 
predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 581.000,00 kn, te bi iznosili 16,9 
milijuna kuna, te smanjenje rashoda i izdataka 797.000,00 kn, te bi iznosili 15,3 
milijuna kuna, i razlika od 1.578.000,00 kn odnosi se na ostvareni manjak 
prihoda iz prethodnih godina. Glavni razlog predlaganja II. izmjena i dopuna je 
uvrštenje u plan ostvarenog manjka prihoda te umanjenje planiranih rashoda za 
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općinske manifestacije koje su za 2020. godinu ukinute temeljem odluke 
općinskog vijeća.  
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  
Vijećnica Jasmina Slivar je upitala o čemu se točno radi kod poticajne naknade 
za smanjenje otpada. Pročelnica JUO Martina Bilić je objasnila da je Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dostavio Rješenje o iznosu koji je 
Općina Pićan dužna platiti kao poticajnu naknadu za smanjenje otpada, 
temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koja se obračunava na 
temelju količine predanog komunalnog otpada, to je svojevrsna „kazna“ za 
neodvajanje otpada. Načelnik Ivan Franković je rekao da je to na nivou cijele 
Labinštine, da je i Grad Labin morao platiti i sve općine, ali da je problem u tome 
što još uvijek nismo dobili kante za odvajanje otpada, što je bilo kandidirano 
prema Fondu, no to još uvijek nije riješeno i imamo kante samo za komunalni 
otpad ispred kuće, i zelene otoke. Vijećnica Jasmina Slivar pita da li se ta 
naknada obračunava za cijelu Labinštinu ili za svaku općinu posebno, i da li se 
količine komunalnog otpada gledaju za cijelu Labinštinu ili za pojedinu općinu, 
na što pročelnica Martina Bilić odgovara da svaka općina posebno dobije svoje 
rješenje, i da se količine gledaju za svaku općinu posebno, za obračun pojedine 
naknade, a naknada iznosi 21.589,00 kn za 2019. godinu. Načelnik Ivan 
Franković govori da je o tome kontaktirao i s direktorom 1. Maj-a, Alenom 
Goljom, i da je on potvrdio da je to naša obveza koju moramo podmiriti.  
Vijećnik Dean Močinić je pitao na osnovu čega se predlaže smanjenje rashoda 
za 20.000,00 kuna za odvoz smeća, na što Vesna Krpan odgovara da je na 
osnovi do sada ostvarenih rashoda, do sad je u proračunu na godišnjoj razini 
bilo planirano 125.500,00 kn, a do sada su ostvareni 37.765,00 kn, prema 
procjeni se neće ostvariti rashodi kako su bili planirani. Vijećnik Močinić pita na 
što se konkretno odnosi taj odvoz smeća, na što mu načelnik Franković 
odgovara da se odnosi na sve općenito, i krupni otpad, i groblja itd., te govori da 
reciklažno dvorište nije bilo niti jednom na općini Pićan ove godine, te je time 
ušteđeno oko 30.000,00 kn, jer samo jedan krug reciklažnog dvorišta iznosi oko 
15.000,00 kn, na 5 lokacija. Vijećnik Močinić je rekao da više košta odvajanje i 
recikliranje nego plaćanje kazne.  
Vijećnik Antun Selar pita plaća li se kazna (poticajna naknada za smanjenje 
otpada) KP-u 1.Maj d.o.o., na što mu načelnik odgovara ne, da se plaća Fondu 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te govori da smo mi kandidirali 
prema Fondu nabavku kanti za odvajanje otpada a da oni nisu ih još isporučili. 
Vijećnik Milenko Baćac pita zašto se planira smanjenje rashoda za produženi 
boravak i učeničke marende, odnosi li se to na ljetni period. Vesna Krpan 
odgovara da je vijeće donijelo odluku da se produženi boravak neće plaćati za 
srpanj i kolovoz 2020.g., te se zbog toga smanjuje, a učeničke marende se 
predlaže smanjenje zbog toga što učenici nisu bili u školi.  
Vijećnik Fabricio Lukež pita zašto se povećavaju troškovi javne uprave, tj. 
konkretno za ugovore o djelu, i tko je i zašto angažiran na ugovor o djelu. 
Pročelnica Martina Bilić odgovara da je angažirana jedna osoba za rješavanje, 
čišćenje i organiziranje prostora arhive i turizma, što je trajalo dva mjeseca i 
završilo. Nadalje vijećnik Fabricio Lukež pita zbog čega se smanjuje planiranje 
općinskih sredstava za izgradnju vatrogasnog doma, na što načelnik Franković 
odgovara da je to zbog toga što se procjenjuje da neće biti potrebno ove godine 
trošiti općinska sredstva, već će se trošiti sredstva iz kredita i donaciju koja se 
očekuje od DVD-a. Vijećnik Fabricio Lukež pita objašnjenje vezano uz spor sa 
Hrvatskom poštom, na što načelnik Franković odgovara da je Općina tužila 
Hrvatsku poštu jer nisu dostavljali izvješća o utrošenim sredstvima, a ona 
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izvješća koja jesu dostavljali su bila pretjerana, te je utvrđenom vještačenjem da 
smo bili u pravu u jednu ruku, međutim, određeni trošak je nastao, koji iznosi 
116.000,00 kuna za 2 godine, bez kamata, no i dalje smo u dobitku jer nakon 
toga više s HP nismo sklapali nikakve sporazume o sufinanciranju rada, a 
poštanski ured i dalje radi. Vijećnik Lukež pita hoće li poštanski ured i dalje raditi, 
i može li HP sama odlučiti hoće li raditi, na što načelnik odgovara da bi ipak 
trebali se konzultirati sa Općinom. Pročelnica govori da je s HP nedavno 
sklopljen ugovor o zakupu prostora i o poštanskim usluga za redovno 
poslovanje, te stoga nema naznaka da će se poštanski ugovor zatvoriti. Vijećnik 
Lukež govori da su se svojedobno ljudi dosta žalili na poštu jer je često kasnila. 
Nitko se više nije javio za sudjelovanje u raspravi, te je predsjednik vijeća Silvan 
Juran zatvorio raspravu i dao prijedlog akta na glasanje. 
Sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ su usvojene II. Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu. 
 
AD-2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda vijećnici su primili uz poziv na sjednicu. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je zamolio pročelnicu Martinu Bilić za 

obrazloženje. Pročelnica JUO je dala obrazloženje prijedloga odluke, kazavši da 

je nad radom Općine Pićan proveden neposredni inspekcijski nadzor 18. svibnja 

2020.g., te da je jedna od primjedbi inspektorice odnosila se na nepravilnosti u 

Pravilniku o unutarnjem redu JUO, primjerice da radna mjesta ne sadržavaju 

naznaku približnog postotka vremena koje je potrebno za obavljanje svakog 

posla pojedinačno, da radna mjesta u sistematizaciji nisu posložena kronološki, 

po kategoriji i klasifikacijskom rangu itd. S obzirom na dobivene primjedbe, 

općinski načelnik je, na temelju prijedloga pročelnice, donio novi Pravilnik o 

unutarnjem redu. Izmjene koje su izvršene unutar sistematizacija radnih mjesta 

jesu da je radno mjesto višeg stručnog suradnika za ekologiju, kulturu i turizam 

ukinuto zbog nepostojanja potrebe za tim radnim mjestom, a uvedeno je novo 

radno mjesto višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije. Ovo radno 

mjesto je uvedeno zbog mogućnosti postojanja potrebe za dodatnim 

službenikom koji će raditi dijelom računovodstvo Općine općenito, no dijelom i 

računovodstvo koje se odnosi na rad novog Dječjeg vrtića „Lišnjak“, dakle zbog 

očekivanog i mogućeg povećanog obima poslova u računovodstvu. Potreba 

zapošljavanja službenika će se ukazati i utvrditi nakon početka rada dječjeg 

vrtića. S obzirom na to da je donesen novi Pravilnik o unutarnjem redu, shodno 

tome treba prilagoditi i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika. 

Bitno je naglasiti, što je također bila jedna od primjedbi inspektorice tijekom 

inspekcijskog nadzora, da se radna mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog 

ranga mogu jednako ili različito vrednovati (primjerice radna mjesta stručnog 

suradnika), a radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu 

biti vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg 

rednom broja (primjerice, radno mjesto višeg stručnog suradnika ne može imati 

niži koeficijent od radnog mjesta stručnog suradnika). S tim u svezi, predlaže se 

promjena koeficijenta za radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno 

planiranje i gradnju na 3,17 umjesto dosadašnjih 3,05 kako bi se ta nepravilnost 

ispravila. Za novoosnovano radno mjesto višeg referenta za proračun, 
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računovodstvo i financije predlaže se koeficijent od 3,07. Preostali koeficijenti za 

radna mjesta predlaže se da ostaju neizmijenjeni. 

Predsjednik vijeća je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  
Vijećnik Fabricio Lukež pita jesu li sva radna mjesta popunjena, na što mu 
pročelnica odgovara da radno mjesto višeg referenta za proračun, 
računovodstvo i financije još nije popunjeno, a ostalo je sve popunjeno. 
Nitko se više nije javio za sudjelovanje u raspravi, te je predsjednik vijeća Silvan 
Juran zatvorio raspravu i dao prijedlog akta na glasanje. 
Sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojena je Odluka o koeficijentima za 
obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan. 

 

AD-3. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi 

Vladimira Nazora Potpićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda vijećnici su primili uz poziv na sjednicu. Općinski 
načelnik dao je kratko obrazloženje, te je pročelnica JUO rekla da je zahtjev za 
sufinanciranje produženog boravka od OŠ Vladimira Nazora Potpićan isti kao i 
za prethodnu školsku godinu, traže da se sufinancira jedan djelatnik na puno, a 
drugi na pola radnog vremena prema broju učenika, a predložena odluka je 
također ista kao i za prethodnu školsku godinu.  
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda.  
Vijećnica Jasmina Slivar se javlja za riječ i govori da ako Općina želi provoditi 
pronatalitetnu politiku, mora voditi računa o sufinanciranju produženog boravka. 
Načelnik Ivan Franković odgovara da Općina itekako vodi računa o našoj djeci, 
od rođenja pa nadalje, i stipendije se daju, naknade za novorođenčad, i smatra 
da je i produženi boravak dobro sufinancira, roditelji plaćaju samo marendu, a 
učitelji koji rade u produženom boravku su adekvatno plaćeni, plaćamo sukladno 
broju djece koja borave u produženom boravku, jednako kao i Općina Kršan. 
Vijećnik Milenko Baćac govori kako smatra da učiteljice u produženom boravku 
vjerojatno to i zaslužuju, rade s našom djecom, a oštećene su jer svake godine 
dobiju otkaz, 2 mjeseca nisu plaćeni, ne mogu uzeti kredit ili slično, te su na taj 
način oštećeni. Načelnik odgovara kako s jedne strane je tako, no mi kao Općina 
ne možemo garantirati da će potreba za produženim boravkom trajati trajno, 
proračuni se pune loše, pitanje je hoće li se sve to moći financirati u budućnosti, 
morat će biti rezova, govori da se može zaposliti i prema potrebi, na ugovor o 
djelu, no ukoliko nema potrebe to je nepotrebni trošak, morat ćemo se prilagoditi 
sukladno potrebama.  
Vijećnica Jasmina Slivar govori kako bi i učiteljice u produženom boravku trebale 
imati pravo i zaslužuju godišnji odmor sukladno mjesecima rada kao što to 
dobiva i svaki drugi radnik u državi, na što načelnik govori da u školi puno 
nastavnika ima ugovor o djelu, nisu zaposleni na neodređeno, nakon čega 
dobiju ili otkaz ili novi ugovor, te pita zašto je to tako uređeno na razini države ili 
županije, te da može biti zbog toga jer nema toliko potrebe za zaposlenicima, 
zapošljavaju se na određeno vrijeme, te da nitko ne može garantirati broj djece u 
produženom boravku.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran govori da neke škole zapošljavaju na ugovor o 
djelu na 10 mjeseci i da se 2 mjeseca prekida radni odnos, a kod nas su 
djelatnici zaposleni za stalno i imaju sva prava koja im pripadaju, pri čemu je 
općina preuzela obvezu sufinanciranja, a praktički bi te troškove trebali snositi 
roditelji. Govori kako shvaća da ti djelatnici moraju imati pripreme i slično, no kao 
i svaki drugi radnik. Govori da smatra da Općina dobro pokriva troškove djece i 
učenika, no i starijih i nemoćnih, odnosno socijale, te da se uvijek može više, ali 
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s obzirom na proračun, financiranje učenika i socijalnih slučajeva je dobro 
pokriveno. 
Vijećnica Jasmina Slivar govori da ne zna koliko godišnjeg odmora pripada 
učiteljicama iz produženog boravka ni kako se računaju njihovi slobodni dani 
kroz 10 mjeseci rada, vjerojatno njima na drukčiji način.  
Predsjednik vijeća govori da godišnji iznosi 1,67 dana po mjesecu, na što 
pročelnica govori da djelatnici u školstvu imaju kolektivni ugovor kojim je to 
regulirano, na što predsjednik vijeća govori da oni vjerojatno imaju više dana 
godišnjeg odmora pravo. 
Nitko se više nije javio za sudjelovanje u raspravi, te je predsjednik vijeća Silvan 
Juran zatvorio raspravu i dao prijedlog akta na glasanje. 
Sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojena je Odluka o koeficijentima za 
obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan. 
 

AD-13. Vijećnička pitanja 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Vijećnica Jasmina Slivar govori da bi trebalo popraviti prometne znakove na 
cesti Zajci – Floričići jer su pale, vise ili su oštećene, možda zbog nedavne 
košnje trave. Načelnik odgovara da će se obavijestiti Županijsku upravu za ceste 
i zatražiti popravak, te dodaje da im treba poslati i požurnicu tj. pitati što je sa 
cestom od Pićna prema Most Pićnu, kada se očekuje početak radova, kao i za 
cestu Most Pićan – Jakačići, što je kritično, te za nedovršeni dio ceste od mosta 
Cinzebi do Oršanići.  
Vijećnik Fabricio Lukež pita hoće li se obilježavati Dan općine, na što mu 
načelnik odgovara da će se održati svečana sjednica. Vijećnik Lukež pita hoće li 
se dodijeljivati priznanja, na što načelnik odgovara da će se dati javni poziv vani, 
te ako bude netko zaslužan, komisija će odlučivati. 
Vijećnik Antun Selar govori da bi trebalo Županijskoj upravi za ceste poslati 
požurnicu također za rješavanje pješačkih prijelaza i signalizacije kod Jurani i 
Oriča, a trebalo bi jer ima puno djece na tom području, na što načelnik govori da 
će im se i to poslati, no da su promijenili znakove na autobusnim stajalištima.  
Vijećnica Jasmina Slivar pita kada se može očekivati natječaj za upis u vrtić, na 
što načelnik govori da je objavljen poziv za roditelje, tj. anketa na koju se roditelji 
moraju javiti da bi se znalo brojno stanje djece koja bi mogla pohađati vrtić, u 
tijeku je ishođenje potrebne dokumentacije, izvršit će se radovi na školi u 
Tupljaku kako bi se prostor prilagodio za vrtićku djecu, te se pozivaju svi roditelji 
da se jave kako bi se dobili što točniji podaci i kako bi se znalo je li potrebno da 
se izvršavaju radovi za prilagodbu prostora, a ukoliko bude djece kao do sada, 
oko 60-ak, radovi će se izvršiti. Predsjednik vijeća govori da je bitno naglasiti 
roditeljima da se radi o promjeni vrtića, da Općina Pićan neće više financirati rad 
vrtića Mali medvjed, da ističe zakup prostora, da ne zna hoće li vrtić Mali 
medvjed raditi i da Općina osniva svoj, novi vrtić. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita koji je plan za jaslice, gdje će se nalaziti, na što 
načelnik odgovara da će jaslice biti u Tupljaku, na donjem katu, a vrtić, jedna 
grupa, će biti na gornjem katu, ako bude potrebe. Vijećnik Lukež govori da bi bilo 
dobro da se obavijesti stave i na oglasne ploče, na što načelnik govori da je 
objavljeno na web stranici i oglasnim pločama po općini, te naglašava da će 
vijeće donijeti odluku koja će se odnositi na financiranje vrtića, s time da će se 
najprije puniti općinski vrtić, a tada razmatrati financiranje vanjskih. Vijećnik 
Lukež pita hoće li se raspored pohađanja mijenjati, na što načelnik govori da je 
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cilj udovoljiti roditeljima, da će se to raspravljati naknadno, u dogovoru sa 
roditeljima. 
Vijećnik Dean Močinić pita ima li novih informacija vezanih uz Program potpora 
poljoprivredi za 2020.g., na što pročelnica Martina Bilić odgovara da još nije 
primljen odgovor od Ministarstva poljoprivrede, ali poslana je požurnica, na koju 
je odgovoreno da je predmet u obradi, i govori da i Ministarstvo mora dobiti 
identifikacijski broj od Europske komisije. 
 
S obzirom na to da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća 
Silvan Juran je zaključio rad sjednice u 20,07 sati. 
 
 
  Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
 Martina Bilić                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


