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Z A P I S N I K 
 

SA 1.KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PIĆAN 

održane dana 11.lipnja 2021.godine 
u prostoriji Centra za nematerijalnu kulturu Istre (CENKI) u 

Pićnu s početkom u 18,30 sati. 
 
Temeljem odredbi članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” 
br.144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)  konstituirajuću sjednicu je sazvala  
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan (skraćeno: JUO Općine Pićan), 
gđa Martina Bilić.  
Ona otvara i vodi sjednicu do utvrđivanja člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati 
sjednicom. 
Sjednica je započela puštanjem himne “Lijepa naša” i svečane pjesme “Krasna zemljo 
Istro mila”.  
Gđa Martina Bilić je pozdravila sve prisutne i čestitala izabranim kandidatima za 
općinsko vijeće i novoizabranom Načelniku Općine Pićan Deanu Močiniću, te je dala 
riječ načelniku. 
Načelnik Dean Močinić je pozdravio vijećnike, te im zaželio učinkovit i plodonosan rad, 
te konstruktivnu suradnju na dobrobit svih građana Općine Pićan. Pozdravio je 
djelatnice JUO, predstavnike stranaka, kao i predstavnike medija. 
Potom je pročelnica JUO proglasila prvu konstituirajuću sjednicu otvorenom, pa se 
prešlo na dnevni red po utvrđenim točkama.                                                                                                                                                                        
 
Gđa Martina Bilić je pročitala utvrđeni i dostavljeni dnevni red sa slijedećim točkama: 
 

DNEVNI RED: 
1. Utvrđivanje kvoruma, 
2. Izbor Mandatne komisije, 
3. Izvješće Mandatne komisije  

- verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do 

izbora predsjednika, 
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća, 
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća, 
7.  Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. 
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AD- 1. UTVRĐIVANJE KVORUMA 
 
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma, pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić je 
izvršila prozivku izabranih članova za Općinsko vijeće. 
Konstatirala je da sjednici prisustvuje 9 izabranih kandidata od ukupno 9 kandidata  
izabranih za Općinsko vijeće i to: Silvan Juran, Ivan Franković, Daniel Stanić, Valter 
Fonović, Mateo Slivar, Daniel Vretenar, Stefan Šestan, Branko Ružići i Antun Selar. 
Pročelnica utvrđuje da se sjednici odazvalo 9 od ukupno 9 članova za općinsko vijeće, te 
da radnje oko konstituiranja općinskog vijeća mogu valjano započeti. 
 
AD-2. IZBOR MANDATNE KOMISIJE 
 
Predsjedateljica Martina Bilić, pročelnica JUO je upoznala prisutne da temeljem članka 
3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan, Općinsko vijeće ima Mandatnu komisiju 
koja se bira na prvoj konstituirajućoj sjednici vijeća iz redova vijećnika, na prijedlog 
predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika. Komisija ima predsjednika i dva člana. Pročitala je 
ulogu Mandatne komisije. 
Pozvala je ovlaštene predlagatelje da podnesu svoje prijedloge za izbor članova 
Mandatne komisije. 
Zaprimljen je 1 prijedlog od potpisanih članova Općinskog vijeća Silvana Jurana, Ivana 
Frankovića, Daniela Stanića, Valtera Fonovića i Antuna Selara koji predlažu Mandatnu 
komisiju u sastavu: 
Silvan Juran, predsjednica 
Antun Selar, član 
Ivan Franković, član. 
 
Predsjedavateljica Martina Bilić daje prijedlog na glasanje. 
Glasanje: 7 “ZA”, 0 “PROTIV”, 2 “SUZDRŽANA”. 
 
Zaključak: 
Predsjedavateljica utvrđuje da je većinom od 7 glasova “ZA”, 0 “PROTIV” i 2 
“SUZDRŽANA”, a sukladno članku 3.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan donijeto 
Rješenje o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Pićan u sastavu: 

1. Silvan Juran, predsjednik 
2. Antun Selar, član 
3. Ivan Franković, član. 

 
Nakon toga je odredila pauzu od 10 minuta kako bi se održala sjednica Mandatne 
komisije radi pripreme izvješća, verifikacije mandata i utvrđivanja člana Općinskog 
vijeća koji će predsjedavati sjednicom. 
Mandatna komisija je napustila prostorije CENKI-a. 
 
AD -3. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE  
     - VERIFIKACIJA MANDATA IZABRANIH ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 
     - UTVRĐIVANJE ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI ĆE PREDSJEDAVATI 
SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA 
 
Po završetku sjednice Mandatne komisije, predsjedavateljica Martina Bilić je pozvala 
predsjednika Mandatne komisije gosp. Silvana Jurana da podnese izvješće. . 
Gosp. Silvan Juran je pročitao izvješće. 
Mandatna komisija izvršila je uvid u dokumentaciju Općinskog izbornog povjerenstva 
Općine Pićan i konačne rezultate izbora članova Općinskog vijeća provedenih 16. 
svibnja 2021.godine. 



Od ukupno 1.492 birača upisanih u biračke popise, glasovao je 881 birač, odnosno 
59,05%. Važećih listića je bilo 861 ili 97,73%, a nevažećih je bilo 20 listića ili 2,27%. 
Pojedine kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova: 
Istarski demokratski sabor -IDS, (nositelj liste: Silvan Juran) je dobio 334 glasova ili 
38,79 %, odnosno 4 mjesta. 
Kandidacijska lista grupe birača sa nositeljem Mateom Slivar je dobila 158 glasova ili 
18,35 %, odnosno 2 mjesta. 
Hrvatska seljačka stranka – HSS (nositelj liste: Silvano Smoković) je dobila 126 glasova 
ili 14,63%, odnosno 1 mjesto. 
Zajednička lista Stranka umirovljenika -SU, Živi zid i Istarski Demokrati – ID (nositelj 
liste:Branko Ružić) su dobili 106 glasova ili 12,31%, odnosno 1 mjesto 
Hrvatska demokratska zajednica  - HDZ (nositelj liste: Antun Selar) je dobila 96 glasova 
ili 11,14 %, odnosno 1 mjesto. 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP (nositeljica liste: Kristina Đurović)  je dobila 
41 glas ili 4,76 %, pa ne sudjeluje u diobi mjesta u Općinskom vijeću. 
S kandidacijske liste IDS izabrani su: 

1. Silvan Juran, 2. Ivan Franković, 3. Daniel Stanić i 4. Valter Fonović. 
S kandidacijske liste Grupe birača nositelja Matea Slivara izabrani su: 

1. Mateo Slivar i 2. Daniel Vretenar  
S kandidacijske liste HSS izabran je: 1. Silvano Smoković. 
S kandidacijske liste SU, Živi zid, ID izabran je: 1. Branko Ružić. 
S kandidacijske liste HDZ izabran je : 1. Antun Selar. 
Mandatna komisija je uzela u obzir zahtjev Silvana Smokovića za mirovanje mandata iz 
osobnih razloga i prijedlog Liste HSS za njegovog zamjenika Stefana Šestana.  
Mandatna komisija je utvrdila da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za verifikaciju  
mandata slijedećih članova za vijeće: 

1. Silvan Juran 
2. Ivan Franković 
3. Daniel Stanić 
4. Valter Fonović 
5. Mateo Slivar 
6. Daniel Vretenar 
7. Stefan Šestan 
8. Branko Ružić 
9. Antun Selar  

Predsjedavateljica je utvrdila da je Izvješće Mandatne komisije valjano sastavljeno, da 
su članovi vijeća primili na znanje činjenice, te je temeljem članka 4. stavak 2. 
Poslovnika Općinskog vijeća definirano da Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće 
Mandatne komisije bez glasovanja, te izabrani članovi imaju mandat predstavljati 
građane Općine Pićan i donositi odluke. 
Mandatna komisija je utvrdila da će predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća voditi Silvan Juran, kao prvi izabrani član s liste stranke koja je dobila 
najviše glasova. 
Predsjedavateljica je pozvala gosp. Silvana Jurana da zauzme mjesto predsjedatelja i 
nastavi voditi sjednicu do izbora predsjednika vijeća. 
Gosp. Silvan Juran se zahvalio i pozdravio sve vijećnike koji su ušli u općinsko vijeće i 
sve prisutne i prešao na slijedeću točku dnevnog reda.  
 
AD-4. POLAGANJE SVEČANE PRISEGE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Sukladno članku 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan, predsjedatelj sjednice 
gosp. Silvan Juran je pozvao vijećnike da ustanu i pročitao tekst svečane prisege, a 
pročelnica je poimenično prozivala vijećnike, koji izgovaraju “PRISEŽEM”. 
Nakon toga su vijećnici pojedinačno pristupili potpisivanju svoje prisege. 



Predsjedatelj gosp. Silvan Juran je čestitao svim vijećnicima i zaželio da svi zajedno 
uspješno surađuju za napredak ove općine, Županije Istarske i Republike Hrvatske. 
 
AD-5. IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA  
 
Predsjedatelj je informirao da Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva 
člana (članak 29.c Statuta) i bira se na konstituirajućoj sjednici iz redova vijećnika. 
Komisija predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika, te izbor 
i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, te drugih osoba određenih Statutom 
i drugim odlukama Općinskog vijeća.  
Prijedlog Komisije daje predsjedatelj ili najmanje 1/3 vijećnika, pa je predsjedatelj gosp. 
Silvan Juran pozvao ovlaštene predlagatelje da podnesu prijedloge za izbor članova 
Komisije za izbor i imenovanja. 
Gosp. Daniel Stanić je predao prijedlog za članove Komisije potpisan od strane 
vijećnika: Silvana Jurana, Ivana Frankovića, Daniela Stanića, Valtera Fonovića i Antuna 
Selara. 
Navedeni vijećnici predlažu Komisiju za izbor i imenovanja u sastavu:       
      1. Daniel Stanić, predsjednik 
      2. Antun Selar, član 
      3. Valter Fonović, član. 
 
Drugih prijedloga nije bilo pa predsjedatelj daje prijedlog na glasanje. 
 
Glasanje: 7 “ZA”, 0 “PROTIV”, 2 “SUZDRŽANA” 
  
Zaključak:  
Predsjedatelj utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Pićan većinom od 7 glasova “ZA”, 0 
“PROTIV” i 2 “SUZDRŽANA” donijelo Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja u 
sastavu kako su i predloženi:. 

1. Daniel Stanić, predsjednik 
2. Antun Selar, član 
3. Valter Fonović, član 

 
AD-6. IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Predsjedatelj je pročitao odredbu članka 13.Poslovnika Općinskog vijeća koji govori da 
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova 
svih vijećnika, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na pisani prijedlog 
najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.  
Predsjednik i potpredsjednici se biraju javnim glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 
Predsjedavajući, gosp. Silvan Juran je pozvao ovlaštene predlagatelje da podnesu 
prijedloge za izbor Predsjednika Općinskog vijeća i upute ga Komisiji za izbor i 
imenovanja na razmatranje. 
Predsjedavajući je zaprimio prijedlog i utvrdio da je prijedlog za predsjednika 
Općinskog vijeća podnesen od vijećnika: Silvana Jurana, Ivana Frankovića, Daniela 
Stanića, Valtera Fonovića i Antuna Selara koji predlažu za predsjednika Općinskog 
vijeća Daniela Stanića. 
Prijedlog je dostavio Komisiji za izbor i imenovanja, te odredio pauzu od 5 minuta za 
zasjedanje Komisije. 
Po završetku zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja, predsjedavajući je pozvao 
predsjednika Komisije da iznese izvješće. 



Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Daniel Stanić je pročitao izvješće i utvrđuje 
da je zaprimljen jedan prijedlog potpisan od 5 vijećnika za predsjednika Općinskog 
vijeća Daniela Stanića pravovaljan. 
Potom je predsjedatelj Silvan Juran dao na glasanje prijedlog da predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Pićan bude Daniel Stanić. 
 
Glasanje: 6 “ZA”, 1 “PROTIV”, 2 “SUZDRŽANA” 
 
Zaključak: 
Predsjedatelj utvrđuje da je vijeće većinom od 6 glasova “ZA” , 1 “PROTIV” i 2 
“SUZDRŽANA” donijelo Rješenje o izboru gosp. DANIELA STANIĆA za predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Pićan.  
Izborom predsjednika Općinskog vijeća, a temeljem članka 32.Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjedavajući je proglasio Općinsko vijeće 
konstituiranim. 
Čestitao je gosp. Danielu Staniću na izboru i pozvao ga da zauzme mjesto 
predsjedavajućeg i nastavi dalje voditi sjednicu.  
Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić se svima zahvalio na 
ukazanom povjerenju, čestitao vijećnicima na izboru u općinsko vijeće i rekao da će 
zajednički raditi na dobrobiti građana Općine Pićan, te prešao  na slijedeću točku 
dnevnog reda. 
 
AD-7. IZBOR POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pićan gosp.Daniel Stanić utvrđuje da se izbor 
potpredsjednika Općinskog vijeća vrši na isti način kao i izbor predsjednika Općinskog 
vijeća, te poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu prijedloge za prvog i drugog 
Potpredsjednika. 
Predsjednik Općinskog vijeća je zaprimio prijedloge i utvrdio da je prijedlog za izbor 
prvog potpredsjednika Općinskog vijeća podnesen od strane vijećnika: Silvana Jurana, 
Ivana Frankovića, Daniela Stanića, Valtera Fonovića i Antuna Selara koji predlažu da 
prvi potpredsjednik Općinskog vijeća bude Ivan Franković. 
Prijedlog za drugog potpredsjednika je dat od strane istih vijećnika koji predlažu 
Antuna Selara.  
Jedan prijedlog od strane tri vijećnika: Branka Ružića, Matea Slivara i Daniela Vretenara 
je za potpredsjednika Općinskog vijeća Matea Slivara. 
Prijedloge je dao Komisiji za izbor i imenovanja i odredio pauzu od 5 minuta za 
zasjedanje iste. 
Nakon 5 minuta se Komisija za izbor i imenovanje vratila, pa je predsjednik Komisije za 
izbor i imenovanja Daniel Stanić pročitao Izvješće.  
Komisija je zaprimila  prijedlog od 5 vijećnika za prvog potpredsjednika vijeća Ivana 
Frankovića i za drugog potpredsjednika Antuna Selara, te prijedlog od 3 vijećnika za 
potpredsjednika Matea Slivara, te su utvrdili da su svi prijedlozi pravovaljani, pa se 
može pristupiti glasanju. 
Predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić je dao prijedlog Rješenja o izboru prvog 
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pićan Ivana Frankovića na  glasanje. 
Glasanje: 6 glasova “ZA”, 0 “PROTIV” i 3 “SUZDRŽANA”. 
 
Zaključak: 
Predsjednik vijeća je utvrdio da je vijeće većinom sa 6 glasova “ZA”, 0 “PROTIV” i 3 
“SUZDRŽANA” donijelo Rješenje o izboru IVANA FRANKOVIĆA za prvog 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 



Nakon toga je dao na glasanje prijedlog za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 
Antuna Selara. 
Glasanje: 7 “ZA”, 0 “PROTIV” i 2 “SUZDRŽANA”. 
 
Potom je dat na glasanje prijedlog da Mateo Slivar bude potpredsjednik Općinskog 
vijeća Općine Pićan. 
Glasanje: 3 “ZA”, 5 “PROTIV” i 1 “SUZDRŽAN”. 
 
Zaključak:  
Općinsko vijeće Općine Pićan je većinom sa 7 glasova “ZA”, 0 “PROTIV” i 2 
“SUZDRŽANA” donijelo Rješenje o izboru ANTUNA SELARA za drugog potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Pićan.    
Općinsko vijeće općine Pićan nije izglasalo prijedlog da Mateo Slivar bude 
potpredsjednik općinskog vijeća.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pićan je čestitao izabranim potpredsjednicima 
Općinskog vijeća Općine Pićan i utvrdio je da je ovime dnevni red iscrpljen i proglašava 
završenom prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 
Dovršeno u 19,19 sati. 
 
 
ZAPISNIČARKA:                                     OVLAŠTENA PREDSJEDAVATELJICA: 
 
   Mirjana Ban                                                           Martina Bilić                                                                                                                                                                                                   
    
 
 
 
 
    PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 
      
     Daniel Stanić 


