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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/20-01/11 
Ur.broj: 2144/05-03-01-20-2 
Pićan, 17.11.2020. 
 
                                                   Z A P I S N I K  
 
                  Sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane 
dana 17.studenoga 2020. godine putem telekonferencije sa početkom u 18,30 
sati. 
                   Sjednici je prisustvovalo 9 vijećnika (utvrđeno video prozivkom) i to: 
Silvan Juran, Daniel Stanić, Valter Fonović,  Anton Glavač, Jasmina Slivar, Tanja 
Težak, Antun Selar, Dean Močinić i Miljenko Baćac. 
Otsutni: Fabricio Lukež i Branko Ružić.                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Vesna Krpan, 
računovodstvo, Mirjana Ban, zapisničarka i Katarina Šoštarić, novinarka „5 
portala (svi u prostorijama općine), te Martina Bilić, pročelnica JUO i Kristina 
Čule, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan putem telekonferecije 
od kuće. 
                   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. 
Pojedinačnom prozivkom je utvrđeno da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“  
usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 
2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu, 

3. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2021.godinu, 
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju djelatnosti Dječjeg 

vrtića „Mali medvjed“ Pićan, 
5. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
6. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja,  
7. Suglasnost na Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Pićan, 
8. Suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Lišnjak“ za pedagošku godinu 2020./2021., 
9. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2021.godinu, 
10. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2021.godinu, 
11. Suglasnost na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada 

Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv.Nedelja i Općine Pićan, 
12. Vijećnička pitanja. 
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AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 25.redovne sjednice Općinskog vijeća 
Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je vijećnicima u privitku poziva. Predsjednik 
vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu, ali se nitko nije javio, pa  je predsjednik 
vijeća Silvan Juran dao zapisnik na glasanje. 
Pojedinačnom video prozivkom i glasanjem je utvrđeno da je Zapisnik sa 
25.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen većinom od 8 
glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“. 
 
AD-2.  III. Izmjene i dopune 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 nejasnoća, a glavni razlog 

predlaganja ovih izmjena i dopuna je umanjenje/skidanje planiranih prihoda i 

rashoda koji se nisu ostvarili, te uvrštenje u plan proračunskog korisnika Dječji 

vrtić „Lišnjak“ Pićan. 

Otvorena je rasprava. 

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

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020.godinu. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ su donijete III. Izmjene i dopune Proračuna  
Općine Pićan za 2020.godinu sa prihodima i primicima od 13.064.350,00 kn i   
rashodima i izdacima 11.486.350,00 kn. 
  

AD-3. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2021.godinu 
 
Prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2021.godinu kojim se predlažu prihodi i 
primici i rashodi i izdaci u visini od 14.180.500,00 kn, dat je vijećnicima u prvitku 
poziva.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran je otvorio raspravu. 
Vijećnik Miljenko Baćac bi želio da se više sredstava planira za asfaltiranje,pa da 
se završi s asfaltiranjem. Načelnik je odgovorio da će se idući tjedan raspisati 
natječaj za asfaltiranje i to za 300.000,00 kn iz ove godine i 600.000,00 kn 
planiranih za iduću godinu. Ako bude prijeko potrebno može se prekoračiti iznos 
za 20-30%. 
Predsjednik vijeća ističe da je ovo prvo čitanje pa se ne daje na glasanje, a 
pročelnica je predložila da se amandmani na ovaj prijedlog proračuna dostave 
do 10.prosinca, a u međuvremenu će se održati savjetovanje s javnošću. 
Prijedlog za predaju amandmana do 10.prosinca je dat na glasanje i jednoglasno 
je usvojen sa 9 glasova „ZA“. 
Predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran je zaključio ovu točku, s obzirom da je 
ovo prvo čitanje i po njoj se ne glasa. 
  
AD-4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju djelatnosti 
Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan   
 
Prijedlog Odluke  je dat u privitku poziva, a pročelnica je objasnila da Dječji vrtić 
„Lišnjak“ Pićan počinje s radom 01.12.2020.g.  
Otvorena je rasprava. 
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Na pitanje potpredsjednika vijeća Danijela Stanića da li i u Tupljaku vrtić počinje 
s radom 01.prosinca, pročelnica je potvrdila, a predsjednik vijeća Silvan Juran je 
dodao da i jaslice počinju s radom 01.12. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da zbog Corone roditelji ne mogu ulaziti u vrtić i 
vidjeti unutrašnjost, pa predlaže da se unutrašnjost vrtića slika i da se slike stave 
na web stranicu. 
Načelnik se složio s prijedlogom, a predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da će 
se za to zadužiti direktoricu. 
Po završetku rasprave je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog Odluke na 

glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o stavljanju van snage Odluke 
o sufinanciranju djelatnosti Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan. 
 

AD-5. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda  je dostavljen vijećnicima uz poziv.  

Predsjednik vijeća je zamolio predsjednika Upravnog vijeća dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Danijela Stanića obrazloženje. 

Potpredsjednik općinskog vijeća i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Lišnjak“ Danijel Stanić je informirao prisutne da se na raspisani natječaj za 

ravnatelja dječjeg vrtića javila 1 osoba – Kristina Čule. 

S obzirom da je prijava pravovremena, potpuna i kandidatkinja ispunjava sve 

uvjete, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ predlaže da se za ravnateljicu 

Dječjeg vrtića „Lišnjak“ imenuje Kristina Čule. 

Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 

prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o imenovanju ravnateljice 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan  - gđa Kristina Čule. 
Predsjednik vijeća Silvan Juran i svi prisutni su joj čestitali, a ona se zahvalila na 
ukazanom povjerenju. 
  
AD-6. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 

Silvan Juran otvorio raspravu. 

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

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o mjerilima za financiranje 
djelatnosti predškolskog odgoja. 
 
AD-7. Suglasnost na Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Prijedlog Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan o utvrđivanju 
ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan je dat u privitku poziva. 
Pročelnica Martina Bilić je dala obrazloženje i rekla da bi po ovom prijedlogu 
ekonomska cijena za redoviti cjelodnevni vrtićki i jaslički program iznosila 
2.670,00 kuna po djetetu. 
Otvorena je rasprava. 
Na pitanje vijećnika Baćac Miljenka kolika je bila dosadašnja ekonomska cijena 
vrtića, pročelnica je odgovorila da će provjeriti i javiti vijećnicima, jer nije sigurna. 
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Načelnik Ivan Franković je rekao da ova ekonomska cijena ne mora značiti da će 
tako i ostati, jer će se kroz par mjeseci točno znati kolika je stvarna ekonomska 
cijena. Ovo sada je okvirni izračun. 
Predsjednik vijeća je konstatirao da stvarna cijena može biti viša ili niža. Na 
pitanje vijećnika Antuna Selara koliko je proračunsko opterećenje po toj cijeni, 
načelnik je odgovorio da je 2.670,00 kn – 700,00 kn koliko će plaćati roditelji. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao 
izvorni prijedlog Zaključka na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je izglasana Suglasnost na Zaključak o 
utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 
  

 

AD-8. Suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić 
„Lišnjak“ za pedagošku godinu 2020./2021. 
   
Materijal po točki dnevnog reda su vijećnici dobili uz poziv, a ravnateljica Kristina 

Čule je dala obrazloženje, odnosno pojasnila koja je sve dokumentacija potrebna 

za upis djeteta, rok za prijavu, te način prijave. 

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

je dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je izglasana Suglasnost na Odluku o upisu djece 
i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2020./2021.  
 

AD-9. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dat u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
zamolio za obrazloženje pročelnicu i načelnika. 
Pročelnica Martina Bilić je dala kratko obrazloženje, a načelnik je dodao da je to 
sve u skladu sa Zakonom. 
Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran dao izvorni 

prijedlog  Plana upravljanja imovinom na glasanje.  

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijet Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Pićan za 2021.godinu. 
 

AD-10. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda za 2021.godinu 

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

Pročelnica Martina Bilić je iznijela kratko obrazloženje, nakon čega je predsjednik 

vijeća otvorio raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2021.godinu dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o donošenju Plana djelovanja 

u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu. 
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AD-11. Suglasnost na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području 
Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv.Nedelja i Općine 
Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 

Načelnik Ivan Franković je obrazložio točku, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran 
otvorio raspravu. 
U raspravu su se javili potpredsjednik vijeća Dean Močinić i vijećnik Miljenko 

Baćac s pitanjem na koji dio općine se odnosi odluka, da li je to separator u 

Pićnu i što to financijski znači Općini Pićan.  

Načelnik je odgovorio da separator u Pićnu nema nikakve veze sa 

aglomeracijom, to je nešto drugo, odnosno to je nova investicija i općina će od 

toga dobiti nešto vrlo malo. 

Dodao je da sanacija ide pod aglomeraciju, a ostalo spada pod Istarski 

vodozaštitni sustav kamo spada i Pićan. 

Na pitanje vijećnika Miljenka Baćac da li se odluka odnosi na odvodnju 

pićanštine, načelnik je odgovorio da se ne odnosi nego na aglomeraciju Labin, 

Raša, Rabac. 

Pročelnica Martina Bilić je dodala da je trenutno na snazi odluka iz 1992. na 

labinštini, a Županija donosi odluku za aglomeraciju. Objasnila je da se otpadne 

vode Općine Pićan financiraju kao do sada i ova odluka Općini Pićan ništa ne 

mijenja.  

Više se nitko nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog Nacrta Odluke dat na 

glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ je dana Suglasnost na Nacrt  Odluke o odvodnji 
otpadnih voda na području Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine 
Sv.Nedelja i Općine Pićan. 
 
AD-12. Vijećnička pitanja 
 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da su temeljem natječaja za 
poljoprivrednike dodijeljena općinska sredstva i uplaćena na žiro račun osoba 
odnosno poljoprivrednika. Za dodjeljena sredstva je na web stranici objavljena 
odluka o dodjeljenim sredstvima sa inicijalima osoba. On smatra da kada se 
dodjeljuju općinska, odnosno javna sredstva putem javnog natječaja, onda bi i 
imena osoba trebala biti javno objavljena. Smatra da bi se isto trebalo odnositi i 
na učeničke i studentske stipendije. 
Pročelnica je rekla da je to tako prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, ali će 
provjeriti da li je moguće objaviti imena. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić ističe da bi trebalo objaviti imena i iznose 
dodjeljenih sredstava iz razloga da se zaustavi ulične priče koje govore da si 
vlast međusobno podijeli sredstva. Ako se netko osjeća pogođen objavom 
podataka, neka se ne javi na natječaj.  
Predsjednik vijeća Silvan Juran se slaže s time. 
Potpredsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao da se, pri javljanju na natječaj LAG-
u ili na neki drugi državni natječaj, objave rezultati sa punim imenom, nazivom 
OPG-a, te iznosom dodjeljenih, odnosno nedodjeljenih sredstava. Smatra da kad 
to može objaviti država ili drugi gradovi, onda to može i ova općina. 
Vijećnik Miljenko Baćac potpuno podržava objavu imena i iznosa dodijeljenih 
sredstava, a predsjednik vijeća Silvan Juran je zamolio pročelnicu da ispita tu 
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mogućnost objave, jer je bolje da se zna tko koliko dobije nego da se šire neke 
informacije koje nisu točne. 
Načelnik Ivan Franković ističe da je Općina Pićan veoma transparentna, što 
dokazuje i priznanjem da je bila proglašena među prvih 5 općina po 
transparentnosti.  
Na pitanje predsjednika vijeća kada počinje izgradnja vodovoda prema 
Slavićima, načelnik je odgovorio da to ovisi od vodovoda, pa će ih pitati. 
Na kraju se još razgovaralo o tijeku izgradnje Vatrogasnog doma u Sv.Katarini 
kojim su svi veoma zadovoljni. 
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Silvan Juran zaključio rad 
sjednice u 19,42 sati.  
 
 
Zapisničar:                                                          Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban, v.r.                                                           Silvan Juran, ing., v.r.                                                                          


