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REPUBLIKA HRVATSKA 

 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 

   Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/20-01/9 

Ur.broj: 2144/05-03-01-20-2 

Pićan, 09.10.2020. 

                                                   Z A P I S N I K  

 

                  Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 

09.listopada 2020. godine u prostorijama Centra za nematerijalnu kulturu Istre, 

Pićan sa početkom u 18,30 sati. 

 

                   Sjednici je prisustvovalo 8 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel Stanić,   

Anton Glavač, Fabricio Lukež (došao u 18,45 sati),Tanja Težak, Antun Selar, 

Dean Močinić i Miljenko Baćac. 

Opravdano otsutna: Jasmina Slivar. 

Otsutan: Valter Fonović i Branko Ružić.                  

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Tihana Lukež, 

zamjenica načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO, Kristina Čule, privremena 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan,  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 7 glasova „ZA“ je usvojen slijedeći 

                                       

D n e v n i    r e d: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 23.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Pićan, 

2. Verifikacija zapisnika sa 24.redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Pićan, 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 

2020.godinu, 

4. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan, 

5. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 

6. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 

7. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i 

postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan, 

8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan, 
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9. Odluka o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan, 

10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pićan, 

11. Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, 

12. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, 

zamjenika načelnika i načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te 

članove radnih tijela, 

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020.godinu, 

14. Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

području Općine Pićan, 

15. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Vodovoda Labin d.o.o. 

16. Odluka o financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ 

Sv.Katarina, 

17. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj 

godini 2020./2021. 

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

19. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan, 

20. Vijećnička pitanja. 

 

AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 23.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 7 glasova „ZA“ je verificiran Zapisnik sa 23.redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Pićan. 

 
AD-2. Verifikacija Zapisnika sa 24.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 7 glasova „ZA“ je verificiran Zapisnik sa 24.redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Pićan. 

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

2020.godinu 

 

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

Krpan je rekla da će dati obrazloženje ukoliko ima potrebe i nejasnoća. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Antun Selar ističe da su planirani prihodi i primici 16. 365.000,00 kn ,a 

rashodi i izdaci 16.165.000,00 kn, te pita kako može postojati manjak 

200.000,00 kn ako su prihodi veći od rashoda. 

Gđa Vesna Krpan je odgovorila da je to zbog manjka iz prethodnih godina. 

Ostvaren je manjak prihoda -7.851,39 kn kojem se pribraja manjak prihoda 
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prethodnih godina koji iznosi 1.557.204,03 kn, pa ukupni manjak iznosi 

1.585.055,42 kn.  

Nitko se više nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao na 

glasanje izvorni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Pićan za 2020.godinu. 

Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ je donijet Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu sa ostvarenim prihodima u prvih 6 

mjeseci od 3.820.311,93 kn ili 23,3% godišnjeg plana i rashodima od 

3.828.163,32 kn ili 23,7% godišnjeg plana. 

  

AD-4. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan   

 

Prijedlog Odluke  je dat u privitku poziva, a privremena ravnateljica Dječjeg 

vrtića „Lišnjak“ Pićan, gđa Kristina Čule je dala obrazloženje. 

Informirala je prisutne da se dobilo rješenje za matični vrtić u Pićnu i sada treba 

slati svu dokumentaciju u svrhu ishodovanja rješenja za Područni vrtić u 

Tupljaku.  

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

na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na 

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

 

AD-5. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda  je dostavljen vijećnicima uz poziv, a  

privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“, gđa Kristina Čule je iznijela 

obrazloženje. 

Nitko se nije javio za raspravu pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao izvorni 

prijedlog  Odluke na glasanje.  

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na 

prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

  

AD-6. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 

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

Silvan Juran zamolio privremenu ravnateljicu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ za 

obrazloženje.  

Gđa Kristina Čule je dala obrazloženje odluke i upoznala vijećnike da se za vrtić 

Pićan danas dobilo rješenje te da će se za računovodstvene poslove vrtića u 

početku angažirati računovodstveni servis. Načelnik je dodao da ukoliko bude 

potrebno ići će se na zapošljavanje 1 računovodstvenog djelatnika na pola 

radnog vremena.  

Objasnila je da je za postojeće grupe i broj djece potrebno 6 odgajatelja, ali ako 

se poveća broj djece ili zbog djece s posebnim potrebama predviđa se 8 

odgajatelja. Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da je to sve prema propisima i 

zakonima RH. 
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Vijećnik Fabricio Lukež pita koliko još može trajati procedura do otvaranja vrtića. 

Načelnik Ivan Franković i pročelnica Martina Bilić su objasnili radnje i korake 

koje još treba učiniti prije početka rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ u Pićnu i 

Područnog vrtića u Tupljaku.  

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

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan. 

 

AD-7. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i 

postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan 

 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i 

postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan je dat u privitku poziva. 

Obrazloženje je iznijela privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“, gđa 

Kristina Čule. 

Nakon njenog izlaganja nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća 

Silvan Juran dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan. 

 

AD-8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan 

   

Prijedlog Rješenja su vijećnici dobili uz poziv, a pročelnica je objasnila da 

najmanje polovicu članova Upravnog vijeća imenuje osnivač, 1 člana imenuju 

roditelji, 1 člana dječji vrtić iz redova djelatnika, pa su u ime osnivača, odnosno 

Općine predloženi Silvan Juran, predsjednik vijeća i njegovi zamjenici: Daniel 

Stanić i Dean Močinić. 

U raspravu se javio vijećnik Fabricio Lukež i rekao da bi u upravnom vijeću 

trebala biti zastupljena i oporba kao i svugdje u RH, te bi u ovom Upravnom 

vijeću barem 1 član trebao biti iz oporbe. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da je tako predloženo iz razloga što će ovi 

predloženi svojim iskustvom i znanjem pomoći u počecima rada vrtića, a uskoro 

će biti izbori, pa će se moći promjeniti Upravno vijeće. Na to je vijećnik Fabricio 

Lukež rekao da se na taj način provodi političko jednoumlje. 

Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 

Rješenja na glasanje. 

Većinom od 7 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“ je donijeto Rješenje o imenovanju 

članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan.  

 

AD-9. Odluka o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan 

 

Prijedlog Odluke  je dat u privitku poziva, a privremena ravnateljica Dječjeg 

vrtića „Lišnjak“ Pićan, gđa Kristina Čule je obrasnila da su takvi koeficijenti i u 

drugim vrtićima. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao izvorni 

prijedlog  Odluke na glasanje.  



 5 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o koeficijentima za obračun 

plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

 

 

 

AD-10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Pićan 

 

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

Pročelnica Martina Bilić je obrazložila t.10., t.11. i t.12., jer su slične tematike. 

Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 

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

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan. 

 

AD-11. Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

 

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

Obzirom da je pročelnica obrazložila materijal u prethodnoj točci, predsjednik 

vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 

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

Većinom od 7 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojena Odluka o utvrđivanju 

osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika. 

 

AD-12. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, 

zamjenika načelnika i načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te 

članove radnih tijela 

 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, 

zamjenika načelnika i načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te članove 

radnih tijela dat je u privitku poziva. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 

Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da je smiješno donositi odluku o 

naknadama budući se početkom 3. mjeseca donijela odluka o neisplati naknada 

vijećnicima, komisijama i radnim tijelima radi Corona virusa. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da se ovom odlukom ništa ne mijenja u 

odnosu na dosadašnju, no potrebno ju je donijeti radi usklade sa zakonom. 

Pohvalio je odluku vijećnika o odricanju od naknade u korist općinskog 

proračuna. 

Potpredsjednik Daniel Stanić predlaže da se odluka o neisplati naknada provodi 

do izbora u 5.mjesecu. 

Vijećnik Fabricio Lukež (ID) podržava donošenje odluke radi zakonske 

regulative i neisplatu naknada do novih izbora. Osim toga predlaže da se u 

prijedlogu odluke uvrsti da se predsjednicima komisija i odbora i zamjenicima 

predsjednika vijeća odredi naknada po održanoj sjednici, a ne mjesečna 

naknada bez obzira da li se sjednice održavaju i da li prisustvuju sjednici ili ne.  

Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da je bespotrebno raspravljati o 

naknadama s obzirom da se one neće isplaćivati, te ističe da vijećnik Istarskih 
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demokrata Branko Ružić ne dolazi na sjednice vijeća od kada se ne isplaćuju 

naknade. 

Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da je vijećnik Branko Ružić spriječen dolaziti na 

sjednice, te će dati ostavku, odnosno poslati svoju zamjenu. 

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da predsjednik vijeća i 

potpredsjednici vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu iz razloga što oni rade 

više, a ne samo kad je sjednica vijeća, nego su stalno na raspolaganju. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je upoznao prisutne da on za svoj rad ne 

naplaćuje ni dnevnice ni putni trošak, iako je prilično angažiran, na što je vijećnik 

Fabricio Lukež rekao da on nije prozvao predsjednika vijeća i nema ništa protiv 

mjesečne naknade predsjednika vijeća, ali bi njegovi zamjenici trebali imati 

naknadu po sjednici vijeća.  

Vijećnik Antun Selar je rekao da ovo nije tema o davanju ili nedavanju naknade, 

jer se naknada ne isplaćuje od veljače 2020.g. pa do daljnjeg. 

Po zaključenju rasprave je predsjednik vijeća Silvan Juran dao izvorni prijedlog 

Odluke na glasanje. 

Većinom od 7 glasova „ZA“, 1 „Suzdržan“ i 0 „Protiv“ je donijeta  Odluka o 

utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, zamjenika načelnika i 

načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te članove radnih tijela. 

 

AD-13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe 

birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020.godinu 

 

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

obrazloženje je iznijela pročelnica. 

Otvorena je rasprava, no budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik 

vijeća je dao izvorni prijedlog odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Suzdržanih“ i 0 „Protiv“ je usvojena  Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Pićan za 2020.godinu.  

 

AD-14. Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

području Općine Pićan 

 

Prijedlog Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

području Općine Pićan dat je u privitku poziva, a načelnik Ivan Franković je dao 

obrazloženje. 

Rekao je da se radi o tome da u Poduzetničkoj zoni ima dosta neizgrađenog 

građevinskog područja, pa ukoliko ne ide u prodaju, dalo bi ga se u zakup kad 

ga poduzetnici već koriste. 

Potpredsjednik vijeća Dean Močinić smatra da je cijena od 1,00 kn/m2 jako 

stimulativna. 

Na pitanje vijećnika Fabricia Lukeža koliko se zemljišta daje u zakup, načelnik je 

odgovorio da će se dati prema dogovoru i zainteresiranosti. 

Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 

Odluke na glasanje. 

Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području 

Općine Pićan je izglasana jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 0 

„Suzdržana“.  
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AD-15. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Vodovoda Labin 

d.o.o. 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva. 

Predsjednik vijeća je rekao da se za člana Nadzornog odbora Vodovoda Labin 

d.o.o. predlaže vijećnika Valtera Fonovića koji je i do sada bio u tom Nadzornom 

odboru. 

Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao 

izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 0 „Suzdržanih“ je donijeta Odluka o 

prijedlogu člana Nadzornog odbora Vodovoda Labin d.o.o. 

 

AD 16. Odluka o financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ 

Sv.Katarina 

 

Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv, a pročelnica Martina Bilić je 

upoznala vijećnike da je takva odluka donijeta i lani, sa nešto manjim iznosom. 

Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić podržava tu ideju, jer bez plaćanja putnih 

troškova nitko ne bi odlazio 50 km na posao. 

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

prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 0 „Suzdržanih“ je donijeta  Odluka o 

financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ Sv.Katarina. 

 

AD-17. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u 

školskoj godini 2020./2021. 

 

Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima u privitku poziva, a pročelnica Martina 

Bilić je informirala da se na poziv objavljen na općinskoj web stranici javilo 102 

učenika za dodjelu besplatnih marendi. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Fabricio Lukež podržava plaćanje školskih marendi, te pita što je s 

plaćanjem udžbenika, jer zna da je općina nekad i to plaćala. Načelnik je 

odgovorio da udžbenike plaća država. 

Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 

odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 0 „Suzdržanih“ je donijeta Odluka o 

plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 

2020./2021. 

 

AD-18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

Načelnik Ivan Franković je dao obrazloženje. Rekao je da građani koji su 

zainteresirani za gradnju objekta moraju imati pristupni put, jer u protivnom ne 

mogu dobiti građevinsku dozvolu, pa se iz tog razloga ide u ucrtavanje puta. 

Vijećnik Fabricio Lukež pita da li općina daje suglasnost da si ljudi mogu 

napraviti put, na što je načelnik odgovorio da ne, nego pristupni put mora biti 

općinski, jer u protivnom ne mogu dobiti građevinsku dozvolu. 
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Predsjednik vijeća Silvan Juran ističe da se sada radi na ucrtavanju puteva za 

Obrš i Runki. 

Nitko se više nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 

izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 0 „Suzdržan“ je donijeta Odluka o 

izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama. 

 

 

 

 

 

AD-19. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine 

Pićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima uz poziv. 

Pročelnica je dala obrazloženje uz napomenu da se takvu odluku donijelo i lani, 

s napomenom da je u odnosu na lani smanjena kamatna stopa sa 3 na 2 %, a 

naknada sa 0,50 na 0,30 %. Radi se iznosu od 1,2 mil kuna. 

Načelnik Ivan Franković predlaže da se uzme pozajmica još godinu dana, s 

obzirom da se proračun slabo puni. 

Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da su vijećnici Istarskih demokrata lani bili 

protiv uzimanja pozajmice, ali s obzirom na situaciju, on ove godine podržava 

uzimanje pozajmice. 

Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 

Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „Protiv“ i 0 „Suzdržanih“ je donijeta Odluka o 

dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan. 

 

AD-20. Vijećnička pitanja 

 

Potpredsjednik općinskog vijeća Daniel Stanić je pitao da li se dobilo kakav 

odgovor od LAG-a „Istočna Istra“ za dodjelu sredstava za sportski kompleks 

Tupljak, na što je pročelnica odgovorila da će se raspisati natječaj za opremanje. 

Vijećnik Fabricio Lukež je rekao da je cesta u Tupljaku, odnosno rub uz cestu u 

do vrtića u Tupljaku potpkopan od vode, a cesta je uska, te bi rub ceste trebalo 

betonirati. Voda je uz cestu napravila kanale, pa se nema kamo odmaknuti kada 

se vozila mimoilaze. 

Ističe da kad se dovozi djecu u vrtić i odvozi iz vrtića, cesta bude vrlo prometna, 

automobili se teško mimoilaze, a i postoji velika vjerojatnost za oštećenje 

automobila, ako se ide van ceste, jer ju je voda potkopala i napravila kanale.  

Načelnik je odgovorio da je to primjetio, to će se ići pogledati i nešto će se 

napraviti kroz održavanje cesta.  

Vijećnik Antun Selar traži informaciju vezano za pješačke prelaze u Juranima i 

Oriču. Načelnik je rekao da se poslalo zahtjev Županijskoj upravi za ceste, ali 

vjerojatno imaju neki problem s tim, pa će im se poslati požurnica. 

Na pitanje vijećnika Antuna Selara za postavljanje javne rasvjete uz cestu od 

Tučići do Sv.Katarine, načelnik je odgovorio da se to već razmatralo, ali ne zna 

da li će se moći realizirati zbog financijske situacije. 

Na pitanje vijećnika Fabricia Lukež kako napreduju radovi na izgradnji 

vatrogasnog doma, načelnik je objasnio da radovi na vatrogasnom domu 

napreduju po planu i do kraja godine će objekat biti pod krovom. 
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Vijećnik Miljenko Baćac pita kakvi su planovi za vodovod Krbune. 

Načelnik je rekao da se već 2 godine raspravlja s 2 brata koji ne dozvoljavaju 

prolaz vodovodu po svojoj zemlji, a projekat je tako napravljen da treba ići po 

njihovoj parceli. Ako se s njima ne uspije dogovoriti za prolaz vodovoda, trebati 

će napraviti prilično velike preinake u projektu o čemu će se vidjeti s 

projektantom. 

Vijećnik Fabricio Lukež pita da li se još što radi po pitanju vodoopskrbe osim 

Krbuna. 

Načelnik je odgovorio da je u planu vodovod od Floričići prema Slavići, te 

vodovod prema Rimanićima, a radi se i projekat za Grobnik, odnosno od 

Gradinja do Grobnika. 

 

Za Rimaniće se radi vodosprema, a u Floričićima će trebati još jedna pumpna 

stanica, pa će se početi raditi i projekat za Bafi. 

  

Više se nitko nije javio za riječ, pa se predsjednik vijeća Silvan Juran zahvalio 

prisutnima, te zaključio rad sjednice u 19,42 sati.  

 
 

Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 

 

Mirjana Ban, v.r.                                                         Silvan Juran, ing., v.r.                                                                          
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